
 

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. 
      

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 31/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 

15 tháng 6 năm 2018 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; 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động vật liệu 

nổ công nghiệp(VLNCN) và các vấn đề có liên quan trong 06 tháng đầu năm 

2022 về Sở Công Thương trước ngày 05 tháng 7 năm 2022 (địa chỉ: số 494 

Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; số điện thoại: 02603.503.983; 

email: thanhht.sct@kontum.gov.vn). Cụ thể: 

- Đối với các đơn vị sử dụng VLNCN: báo cáo theo Phụ lục 01; 

- Đối với các đơn vị cung ứng VLNCN và nổ mìn dịch vụ: báo cáo theo 

Phụ lục 02. 

Nội dung các phụ lục kèm theo đã được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Công Thương: http://www.sct.kontum.gov.vn. 

Đề nghị các đơn vị truy cập để tải về, báo cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                     

- Lưu: VT, P.QLCN&KTATMT. 

 

 
        Lê Như Nhất 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:                                   Kon Tum, ngày     tháng     năm  

V/v báo cáo tình hình hoạt động 

VLNCN trong 6 tháng đầu năm 2022 
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