
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SCT                   Thanh Hoá, ngày     tháng 02 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật  

an toàn Vật liệu nổ công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 

20/6/2017; 

  Căn cứ 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; 

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường và đề 

nghị của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch tại văn bản 

số số 31/TCNTMDL-ĐT ngày 16/01/2023 về việc cấp Giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn Vật liệu nổ công nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả huấn luyện, kiểm tra kỹ thuật an toàn Vật liệu 

nổ công nghiệp do Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch thực hiện và 

cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn Vật liệu nổ công nghiệp cho: 

- Số lượng: 30 (Ba mươi) học viên; 

- Đối tượng: Quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ, người 

được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệu lực của Giấy chứng nhận: Từ ngày 16/01/2023 đến 16/01/2025.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Hiệu trưởng Trường 

Trung cấp nghề Thương mại Du lịch, các học viên có tên tại Điều 1 và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ;                                                                        
- Lưu: VT, KTAT-MT, Chungnd. 

                             GIÁM ĐỐC 
  
                                            

 

 

                             Phạm Bá Oai 
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