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           Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trong những năm qua, các cơ quan, ban, ngành, chủ đầu tư đã tổ chức 
quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về công tác quản lý rà 
phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh; phần lớn chủ đầu tư các công 
trình, dự án xây dựng đã chấp hành nghiêm quy định về công tác rà phá bom 
mìn, vật nổ, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn là Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên 
mặt bằng xây dựng công trình, làm cơ sở lập dự toán và phương án kỹ thuật thi 
công dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ sát với thực tế, bảo đảm đúng quy định, tránh 
được những chi phí không cần thiết, tiết kiệm vốn đầu tư, thuận lợi cho công tác 
quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện chưa 
nghiêm túc Công văn số 54/UBND-NC ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh về 
việc quản lý công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh; không phối hợp 
với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ khâu khảo sát, giám sát và thi công rà phá bom 
mìn, vật nổ mà tự khảo sát, lập phương án thi công không sát với thực tế tình 
hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên địa bàn. Một số công trình còn để sót bom 
mìn, vật nổ rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý. 

Thực hiện Thông báo số 758/TB-VP ngày 13/3/2018 của Văn phòng Bộ 
Tổng tham mưu thông báo kết luận của Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn kho vũ khí, 
đạn dược và quản lý, rà phá bom mìn, thanh xử lý vật liệu nổ toàn quân; để đảm 
bảo an toàn và quản lý chặt chẽ công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý 
dự án và chủ đầu tư các công trình khi triển khai lập dự án xây dựng công trình 
phải thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ, giải phóng mặt bằng để đảm bảo 
an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trước khi thực 
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hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ, phải báo cáo bằng văn bản và phối hợp 
với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để khảo sát tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ, 
làm cơ sở lập dự toán và phương án kỹ thuật thi công sát, đúng với tình hình 
thực tế ô nhiễm bom mìn, vật nổ, tránh được những chồng chéo, lãng phí không 
cần thiết. 

2. Các dự án khi thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh phải 
được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, giám sát về mọi mặt; khi thi công xong, 
chủ đầu tư phải gửi hồ sơ hoàn công về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để kiểm tra, 
quản lý theo quy định. 

3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đầu mối giúp UBND tỉnh kiểm tra, 
đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (03 bản); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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