
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-KTAT Hà Nam, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v đề nghị thẩm định dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của “Quy chế quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam” ban hành kèm theo Quyết 

định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo tại văn bản số 1713/VPUB-GTXD ngày 28/6/2022) về 

việc rà soát, tham mưu các nội dung liên quan đến việc ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Sau khi rà soát các nội dung của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam theo ý kiến của Cục Kiểm tra VBQPPL 

– Bộ Tư pháp (tại hội nghị ngày 22/6/2022),  ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo 

số 97/BC-STP ngày 24/6/2022 và theo yêu cầu nhiệm vụ tại Kế hoạch số 

3719/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc về việc triển khai 

thực hiện công tác quản lý khoáng sản trong Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 (lĩnh 

vực khoáng sản), Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam. 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Sở Tư pháp thẩm định để làm cơ sở 

trình UBND tỉnh xem xét ban hành theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTAT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 
 

   

 

Lê Nguyên Ngọc 
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