
BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN  

VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1849/ATMT-ATKV 

V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực VLNCN, kỹ thuật an 

toàn công nghiệp 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo định kỳ trong hoạt động vật liệu 

nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN; 

chấp hành quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và vướng mắc, kiến nghị các vấn 

đề liên quan đến chai chứa LPG quy định tại các Thông tư số 13/2018/TT-

BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018, Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 

7 năm 2017 và Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của 

trưởng Bộ Công Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 

nghiệp (Cục ATMT) đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan về Cục ATMT theo quy 

định để Cục ATMT tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương, cụ thể: 

1. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất VLNCN trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 

theo quy định tại Mẫu 3, Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2018/TT-BCT. 

2. Báo cáo việc chấp hành quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn 

trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2017/TT-BCT. 

3. Báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai chứa 

LPG trên địa bàn quản lý trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo mẫu tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2019/TT-BCT. 

Báo cáo gửi về: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, địa 

chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Fax: 024.22218321./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ATKV, ATCN. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Tô Xuân Bảo 
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