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Hữu Lũng, ngày      tháng 04 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, rà soát, thu hồi bom, mìn, vật liệu nổ 

  

Căn cứ Công điện số 32/ĐK:TGK ngày 03/01/2018 của Bộ Tham mưu, 

Quân khu 1 về việc kiểm tra, rà soát, thu hồi các loại bom, mìn, vật liệu nổ trên 

địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thu mua phế liệu; 

 Căn cứ Công văn số 484/BCH-CB ngày 23/03/2021 của Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh về việc quản lý công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, 

thu hồi các loại bom, mìn, vật liệu nổ trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH  

 - Kiểm tra, rà soát, thu hồi triệt để các loại bom, mìn, vật liệu nổ tại các cơ 

sở xản suất, kinh doanh, thu mua phế liệu trên địa bàn huyện. 

 - Thu gom, xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất và tài 

sản cho Nhân dân.  

 - Tuyên truyền, vận động Nhân dân thấy được sự nguy hiểm và tự giác 

giao nộp các loại bom, mìn, vật liệu nổ đang tàng trữ. 

 II. YÊU CẦU 

 - Kiểm tra, rà soát cụ thể, tỉ mỉ không để thiếu sót; 

 - Xử lý kiên quyết, triệt để, an toàn; 

 - Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. 

 III. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

 1. Nội dung 

 Kiểm tra, rà soát, thu hồi các loại bom, mìn, vật liệu nổ tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, thu mua phế liệu trên địa bàn huyện. 

 2. Thời gian 

 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 04 năm 2021. 

 - Thời gian: 07 giờ 30 ngày 22/04/2021 các thành phần trong kế hoạch có 

mặt tại Ban Chỉ huy quân sự huyện để họp đoàn và bắt đầu kiểm tra. 

 IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức 
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 Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, 

các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn có liên quan thành lập Tổ kiểm 

tra, rà soát, thu hồi bom, mìn, vật liệu nổ trên địa bàn tiến hành kiểm tra. 

 2. Phương pháp  

 - Kiểm tra lần lượt từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu mua phế liệu trên 

địa bàn huyện; 

 - Lập biên bản thu hồi, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ (nếu có); 

 - Tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

 V. THÀNH PHẦN 

 - Đ/c Trung tá Hoàng Văn Viện - Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự huyện - Tổ trưởng; 

 - Đ/c Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - Trợ lý trinh sát Ban Chỉ huy quân sự 

huyện - Tổ phó; 

 - Đ/c Thiếu tá Trần Đình Tuân - Trợ lý quân khí – Ban Chỉ huy quân sự 

huyện Hữu Lũng - Tổ viên; 

 - Đ/c Đại úy Đỗ Quang Huấn - Cán bộ Công an huyện - Tổ viên; 

 - Đ/c Triệu Đức Hoan - Chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc - Tổ viên; 

 - Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn được kiểm tra tham gia cùng đoàn khi 

kiểm tra cơ sở thuộc địa bàn mình quản lý. 

 VI. ĐỊA ĐIỂM 

 Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu mua phế liệu trên địa bàn huyện 

(có danh sách kèm theo). 

 VII. BẢO ĐẢM 

 1. Phương tiện: 01 xe ô tô Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

 2. Kinh phí: Sử dụng Ngân sách địa phương. 

  Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn, các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn huyện nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo) ; 

- Các Ban, ngành liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở KD, thu mua phế liệu; 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- Lưu: VT, TaH; H50. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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DANH SÁCH   

KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH  

THU MUA PHẾ LIỆU, SẮT VỤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số…/KH-UBND ngày…tháng 4 năm 2021) 

 

STT Tên chủ cơ sở Địa điểm Ghi chú 

01 Đào Văn Bình Khu An Ninh - TT Hữu lũng  

02 Chu Quốc Trí Thôn Ngòi Ngang - Minh Tiến  

03 Từ Xuân Hiển Thôn Phổng - Vân Nham  

04 Đồng Văn Tiến Thôn Cóc Dỹ - Đồng Tân  

05 Đồng Văn Đó Thôn Tân Thành - Đồng Tân  

06 Hà Ngọc Chiến Thôn Rừng Dong  - Đồng Tân  

07 Trương Quốc Hùng Thôn Dốc mới 2 - Sơn Hà  

08 Mai Văn Tấn Thôn Ao Đẫu - Sơn Hà  

09 Hoàng Thanh Thủy Thôn Na Hoa - Sơn Hà  

10 Ngô Văn Lại Thôn Đồng Xa - Yên Bình  

11 Hứa Văn Điệp Thôn Hồng Gạo - Yên Bình  

12 Nguyễn Thành Long Thôn Sơn Đông - Yên Vượng  

13    

14    

15    

  

 * Ngoài các cơ sở trên căn cứ vào tình hình thực tế, đoàn kiểm tra tiến 

hành kiểm tra các cơ sở khác nếu phát hiện có liên quan đến bom, mìn, vật liệu 

nổ. 
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