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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/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

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

ngày 20/6/2017; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 31/2020/TT-

BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, 

thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ 

công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 328/TTr-SCT 

ngày 13/9/20201; Báo cáo thẩm định số 317/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư 

pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. 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/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh: 
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1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 8 như sau: 

“1. Tết Âm lịch: Từ trước thời gian nghỉ Tết theo quy định 02 ngày đến 

sau thời gian nghỉ Tết theo quy định 02 ngày. 

3. Những trường hợp khác: Trong một số trường hợp đặc biệt, Sở Công 

Thương hoặc Công an tỉnh thông báo bằng văn bản việc không được tiến hành 

nổ mìn trong một khoảng thời gian nhất định.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Báo cáo trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp  

Các tổ chức liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp có trách 

nhiệm báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18, Điều 

19 Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành”. 

3. Bổ sung khoản 9 Điều 10 như sau: 

“9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành luật có liên quan”. 

4. Bổ sung khoản 7 Điều 13 như sau: 

“7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành các luật có liên quan.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:  

“Điều 14. Các cơ quan liên quan khác (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,...) 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình theo dõi, kiểm 

tra, xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vật liệu 

nổ công nghiệp. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành các luật có liên quan.” 

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 15 như sau: 

“2. Thực hiện các quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu 

hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 

01:2019/BCT), đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp.” 
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Điều 2. Bãi bỏ, thay thế một số cụm từ, khoản 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/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh: 

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3. 

2. Thay thế cụm từ “Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp” bằng cụm từ “Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp” tại khoản 6 Điều 10. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; giám đốc 

các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Website Chính phủ; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Công Thương, Tư pháp; 

- Chánh VP, Phó VP UB tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn  Hồng  Lĩnh 
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