
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:392 /TB-UBND Đình Lập, ngày 30 tháng 5 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng trường bắn  

  

 Căn cứ Thông báo số 251/TB-TB1 ngày 27/5/2019 của Trường bắn Quốc 

gia khu vực 1 về việc sử dụng trường bắn, cụ thể như sau: 

 Kể từ 06
h
00 ngày 01/6/2019 đến 18

h
00 ngày 30/6/2019 (dương lịch), 

Trường bắn quốc gia khu vực 1 sẽ sử dụng thao trường để tổ chức diễn tập bắn 

đạn thật, thử nghiệm vũ khí trong phạm vi bao gồm toàn bộ đất quốc phòng do 

Trường bắn quốc gia khu vực 1 quản lý theo bản đồ tỷ lệ 1/25.000 VN2000 của 

Bộ Tổng tham mưu in năm 2000 (đã được thống nhất giữa Trường bắn quốc gia 

khu vực 1 với các địa phương). 

 Khu vực nguy hiểm và mất an toàn bao gồm toàn bộ đất Quốc phòng 

thuộc Trường bắn quốc gia khu vực 1 quản lý, trong đó có cả tuyến đường 279 

qua đất của quốc phòng. 

 Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn, UBND huyện Đình Lập 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: 

 1. Thông báo đến các tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết; 

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xâm phạm trái phép đất quốc phòng do 

Trường bắn quốc gia khu vực 1 quản lý. 

 2. Nếu tổ chức, cá nhân nào cố tình không chấp hành, để xảy ra mất an 

toàn về người và tài sản thì tổ chức, cá nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Nhận được thông báo này, yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết và nghiêm túc chấp hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện;      

- VP HĐND và UBND huyện;                                                   

- UBND các xã, thị trấn;        

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
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