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Quảng Nam,  ngày   04  tháng  9   năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

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

tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 2018 của 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 tháng 12 năm 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 1325/TTr-

SCT ngày 24 tháng 8 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Ðiều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

1. Khoản 1, Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Thực hiện việc lấy ý kiến của Sở Công Thương trong công tác thẩm 

định thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 

thi công đối với các công trình có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp”. 
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2. Khoản 2, Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật 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) nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động vật 

liệu nổ công nghiệp”. 

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2020. Các nội dung 

khác tại Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để 

sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm 

theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh không 

thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công 

an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 

trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

-  TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

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

- Cục KTAT và MTCN - Bộ Công Thương; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CPVP; 

- Công bố tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KSTTHC, TH, KTTH, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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