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Số:         /TB-SCT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO   

Về thời gian không được nổ mìn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh 
 

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn;  

Để Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều 

kiện an ninh, an toàn. Sở Công Thương đề nghị như sau: 

1. Các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trong 

khai thác khoáng sản, thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dừng 

việc nổ mìn trong thời gian diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thời gian cụ thể: 01 

ngày, Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. 

 2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn nơi có hoạt động VLNCN tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về VLNCN của các doanh nghiệp thuộc địa 

bàn quản lý theo nội dung Mục 1 Thông báo này để việc bầu cử diễn ra đảm bảo an 

toàn. 

Sở Công Thương thông báo tới các Quý cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn biết và nghiêm túc chấp 

hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn Phòng Sở (đăng trang ĐT); 

- Lưu: VT, QLCN(TTD). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang  
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