
UBND TỈNH HÀ TĨNH                         

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /SCT-QLCN 
 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết 

định sửa đổi một số điều của Quy chế 

quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

               

 

    Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi trường, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư 

pháp, Giao thông Vận tải; Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Công 

an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh;  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 30/2018/QĐUBND.   

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

ngày 20/6/2017; 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; các Thông tư 

liên quan của Bộ Công Thương; Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐUBND ngày 

31/8/2018 của UBND tỉnh (có dự thảo gửi kèm theo). 

Để Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đúng phù hợp với quy định pháp luật, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình 

thực tế về quản lý và hoạt động VLNCN trên địa bàn, Sở Công Thương kính đề 

nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu góp ý dự thảo. Văn bản góp ý đề nghị 

gửi về Sở Công Thương trước ngày 22/7/2021, để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

Kính đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCN1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Lê Xuân Từ 
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