
 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

   

Số:              /SCT-CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

V/v đăng tải dự thảo Quyết định 

điều chỉnh, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021 ban hành Quy chế 

quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11621/UBND-THNC ngày 

31/10/2022 về việc khẩn trương tham mưu UBND tỉnh nội dung giải trình và xử lý 

các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 Căn cứ Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định. Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương kính đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp, thực hiện đăng tải đầy đủ nội dung dự thảo Tờ 

trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến 

công khai, rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Rất mong đơn vị phối hợp kịp thời, chặt chẽ./. 

(Đính kèm: Dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc sở, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, CN. 

 

 
NTV 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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