
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /SCT-KTAT Hà Nam, ngày        tháng 5 năm 2022 
V/v tham gia góp ý Báo cáo kết quả xác 

định và Dự thảo Quyết định Quy định chỉ 

tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá 

làm VLXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 

    

Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp 

    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam (tại các Thông báo số 

920/TB-VPUB ngày 10/5/2021, số 1791/TB-VPUB ngày 06/8/2021, số 2083/TB-

VPUB ngày 07/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) và Kế hoạch số 2661/KH-

UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc khắc phục những tồn 

tại hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 18/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam; Sở Công Thương Hà Nam đã phối hợp với đơn vị 

tư vấn là Trung tâm Cơ - Điện - Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội và 

các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công việc xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù 

hợp trong khai thác đá làm VLXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Sau khi lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành liên quan. Sở Công 

Thương đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo và Dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Để có thêm cơ sở trình UBND tỉnh Hà Nam ban hành và triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo đúng quy định; Sở Công Thương tỉnh Hà 

Nam trân trọng đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp tham 

gia ý kiến góp ý đối với Báo cáo kết quả xác định và Dự thảo Quyết định Quy 

định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm VLXD trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam (có Dự thảo Quyết định và Báo cáo gửi kèm văn bản này). 

Sở Công Thương Hà Nam kính mong nhận được sự quan tâm./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu: VT, KTAT;  

  

  

  

  

                Lê Nguyên Ngọc 
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