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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ ñạo công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
Những năm qua, công tác quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu
nổ công nghiệp (VLNCN) trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản thực hiện tốt các quy
ñịnh của Nhà nước và ñã ñạt ñược nhiều kết quả ñáng ghi nhận; các hoạt ñộng liên
quan ñến VLNCN ñã ñược quản lý và ngày càng ñi vào nề nếp, góp phần tích cực
cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, qua các ñợt thanh kiểm
tra liên quan về VLNCN cho thấy: Vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp vi
phạm trong quá trình lưu thông, bảo quản, sử dụng VLNCN; nhiều khu vực sử
dụng VLNCN chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy phạm pháp luật về VLNCN,
dẫn ñến nguy cơ mất an toàn cho người lao ñộng, thất thoát vật liệu nổ, sử dụng vật
liệu nổ trái phép… Nguyên nhân của tồn tại nêu trên là do một số ngành chức năng,
chính quyền ñịa phương còn buông lõng trong công tác quản lý nhà nước về
VLNCN; ý thức, trách nhiệm của các ñơn vị, doanh nghiệp có hoạt ñộng liên quan
VLNCN chưa cao, chưa thực hiện tốt các quy ñịnh của pháp luật về quản lý, sử
dụng VLNCN.
ðể kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các hoạt ñộng có liên
quan ñến VLNCN nêu trên; ñồng thời nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước
về VLNCN trên ñịa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ
trưởng các ngành, ñơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị
thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Sở Công Thương:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm ñịnh các nội dung kỹ thuật của
hồ sơ xin cấp phép sử dụng VLNCN; quản lý chặt chẽ về người chỉ huy nổ mìn, thợ
mìn, thủ kho và những người làm việc liên quan ñến VLNCN; tăng cường công tác
thanh, kiểm tra.
a) Nghiên cứu bổ sung, sủa ñổi Quy ñịnh về quản lý, kinh doanh cung ứng và
sử dụng VLNCN trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng phù hợp với các quy ñịnh

