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Hà Nam, ngày      tháng      năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; tuân thủ thiết kế 

 cơ sở của dự án khai thác khoáng sản 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM 

 
 

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 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;  

Căn cứ Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy 

định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ sử dụng để sản xuất 

vật liệu nổ công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở 

Công Thương tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ Công văn số 22/TTr ngày 16/01/2020 của Thanh tra tỉnh về việc 

hiệp y và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020; Quyết định số 

04/QĐ-SCT ngày 03/02/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt 

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Công Thương năm 2020;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; tuân thủ thiết kế cơ sở dự 

án khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Tân Thủy, địa chỉ thôn Tân Hưng, xã 

Thanh Tân, Thanh Liêm. 

- Thời kỳ kiểm tra: từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/8/2020. 

Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Lê Văn Cường, Chánh Thanh tra sở: Trưởng đoàn; 

2. Ông Đinh Tuấn Doanh, Phó Chánh Thanh tra sở: Thành viên; 

3. Ông Vũ Đức Hoàng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật An toàn & Môi trường, 

thành viên; 

4. Bà Phạm Thị Phương, Thanh tra viên: Thư ký; 

5. Bà Hà Thị Thanh Hoa, Thanh tra viên: Thành viên 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng nội dung kiểm tra, tổ chức kiểm 

tra việc việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp, tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản. 



Điều 4. Chánh Thanh tra sở, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn & Môi trường, 

các ông, bà có tên tại Điều 2, Công ty TNHH Tân Thủy chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn An 
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