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QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 126/2003/QĐ-UB ngày 08/4/2003 

của UBND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời về quản lý, bảo quản,  
vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công 

làm đường giao thông liên thôn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp 

hướng dẫn việc quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 608/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương, tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 

17/10/2008, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 126/2003/QĐ-UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định tạm thời về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp phục vụ thi công làm đường giao thông liên thôn. 

Lý do bãi bỏ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 

29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc quản lý, sản xuất, kinh doanh cung 

ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Quyết định số 608/2005/QĐ-UBND ngày 

20/10/2005 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn 

cứ quyết định thi hành./. 
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