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

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 741 /QĐ-UBND                  Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng  3 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018  của 

Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 460/TTr-SCT 

ngày 03 tháng 3 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (có phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm:  

1. Cập nhật các TTHC được công bố vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh 

Thừa Thiên Huế theo đúng quy định;  

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, điều chỉnh 

quy trình điện tử, quy trình nội bộ giải quyết các TTHC và hoàn thành việc cấu 

hình TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung; 



3. Triển khai thực hiện giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng 

dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương; Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã; thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                       
- Như Điều 4;                
- Cục Kiểm soát THC-VP Chính phủ (gửi qua mạng);      
- CT, các  PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (gửi qua mạng); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh 

- Lưu: VT, CT, HCC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

Ban hành kèm theo Quyết định số  741 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3  năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Phần I. Danh mục thủ tục hành chính  

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Tên VBQPPL quy định nội dung Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

Đưa vào  

“4 tại chỗ” 

1 

Thu hồi Giấy phép 

sử dụng Vật liệu 

nổ công nghiệp 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- 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; 

- 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; 

- Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 

2018  của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

Vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ  

Sở  

Công Thương 

Không 

 



Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

1. Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị Sở 

Công Thương thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

- Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Qua bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thu hồi (bản chính); 

- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân 

đội nhân dân cấp của người đến liên hệ: 

- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (bản chính). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Phí, lệ phí: Không. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 



- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giải thể, chuyển đổi, 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; 

- Chấm dứt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

- Không bảo đảm các điều kiện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không đáp 

ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

- Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 

năm 2017; 

- 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; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 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 Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018  của Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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