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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty TNHH MTV Thái Thọ Kon Tum. Địa chỉ: Gần số nhà
216, đường Huỳnh Đăng Thơ, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon
Tum.
Mã số biên nhận: 000.00.27.H48-200313-1595.
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Thái Sâm. Địa chỉ: đường Huỳnh Đăng Thơ,
phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại liên hệ: 0988901942.
Nội dung yêu cầu giải quyết: cấp giấy phép sử dụng VLNCN.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương đề nghị Công ty TNHH MTV
Thái Thọ Kon Tum bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:
1. Bổ sung bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh
doanh vật liệu nổ công nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công
trình theo hộ chiếu nổ mìn quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.
2. Bổ sung bản sao chứng chỉ chuyên môn trong hoạt động vật liệu nổ
công nghiệp của người thợ mìn tại điểm i Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý, sử
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.
3. Rà soát, chỉnh sửa lại Phương án nổ mìn theo đúng quy định tại Phụ lục
VI Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy
định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật
liệu nổ công nghiệp; cụ thể: Phần I. Các căn cứ lập phương án nổ mìn: ghi sai
số, ký hiệu, ngày tháng.... Hợp đồng; Phương án nổ mìn chưa có chữ ký của
Người lập phương án.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Công ty TNHH MTV Thái Thọ Kon
Tum gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Cty TNHH MTV Thái Thọ Kon Tum;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KTATMT.
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