
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-CN 
 

 Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2022 

V/v giao theo dõi việc sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp tại huyện Bá 

Thước và huyện Lang Chánh của 

Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ 

Nghệ An, Công ty Công nghiệp hóa 

chất Mỏ Bắc Trung Bộ - Micco. 

 

 

                  Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Bá Thước; 

- UBND huyện Lang Chánh; 

- Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Nghệ An, 

  Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Bắc Trung Bộ. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Thông báo số 37/TB-HCMNA 

ngày 13/01/2022 của Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Nghệ An, Công ty Công 

nghiệp hóa chất Mỏ Bắc Trung Bộ về việc thông báo sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các 

huyện Bá Thước và Lang Chánh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức 

theo dõi việc thực hiện Phương án nổ mìn gửi kèm theo Thông báo số 37/TB-

HCMNA ngày 13/01/2022 của Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Nghệ An, 

Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Bắc Trung Bộ trong quá trình sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua các huyện 

Bá Thước và Lang Chánh, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Đề nghị Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Nghệ An, Công ty Công 

nghiệp hóa chất Mỏ Bắc Trung Bộ sao gửi các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị đến các ngành, đơn vị nêu trên để thực hiện 

việc quản lý theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (b/c); 

- Lưu: VT, CN (T01.77). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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