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THÔNG BÁO 

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp 

     

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
 

Căn cứ danh sách đăng ký đề nghị Huấn luyện, kiểm tra, sát hạch để cấp 

Chứng chỉ Kỹ thuật an toàn trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) 

của các đơn vị. Sở Công Thương Lạng Sơn thông báo tới các đơn vị có nhu cầu, 

nội dung cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm:  

- Đợt 1 (đối với các đơn vị trên địa bàn huyện Hữu Lũng): Tại trụ sở 

Công ty TNHH Yên Vượng - Thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. (Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 25/7/2021) 

- Đợt 2 (các địa bàn còn lại): Tại trụ sở Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất 

mỏ Lạng Sơn – Khu đô thị N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. (Từ ngày 

31/7/2021 đến ngày 01/8/2021) 

2. Khai giảng: 8 giờ 30 phút (ngày đầu của đợt huấn luyện).  

3. Đối tượng: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ, gồm: Người quản lý, Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người được giao 

quản lý kho, người phục vụ (bảo vệ, bốc dỡ, vận chuyển tại kho và tại khai 

trường nổ mìn). 

4. Công tác chuẩn bị: Mỗi học viên chuẩn bị 01 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, 

năm sinh, tên doanh nghiệp đang làm việc vào mặt sau ảnh). Lưu ý, các điều 

kiện để được cấp chứng chỉ:  

- Chỉ huy nổ mìn phải có bằng trung cấp (bản sao) trở lên thuộc chuyên 

ngành kỹ thuật đáp ứng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

71/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2018;  

- Thợ mìn phải có Chứng chỉ sơ cấp nghề (bản sao) đáp ứng theo quy định 

tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP;  

- Các đối tượng còn lại không phải xuất trình bằng cấp, chứng chỉ.   

5. Chỗ ăn, nghỉ, đi lại cho các học viên: Doanh nghiệp tự bố trí. 

6. Kết thúc lớp huấn luyện: Sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy 

chứng nhận Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp theo quy định.  
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Mọi thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương 

Lạng Sơn. Điện thoại: 02053 871 492 - DĐ: 0919 210 883. 

Nhận được thông báo này, đề nghị đơn vị cử người tham gia huấn luyện 

đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm, đúng đối tượng theo danh sách đã đăng ký./. 
Ư 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLCN. (HCT) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đinh Kỳ Giang 
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