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Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng 
và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  

  

Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy 
ñịnh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý sản 
xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 11/1999/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ quy 
ñịnh về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ 
thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có ñiều kiện; 

Sau khi ñã thống nhất ý kiến với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp 
hướng dẫn quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  như 
sau: 

  

A. NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

I. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp (sau ñây viết tắt là VLNCN) tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.  

2. Thông tư này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân quản lý, sản xuất, kinh doanh cung 
ứng và sử dụng VLNCN hoặc có hoạt ñộng liên quan tới VLNCN.  

II. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau:  

1. “Vật liệu nổ công nghiệp” bao gồm thuốc nổ và các loại phụ kiện nổ sử dụng trong 
công nghiệp, nghiên cứu khoa học và các mục ñích dân dụng khác.  

a)  “Thuốc nổ” là hoá chất ñặc biệt hoặc hỗn hợp các hoá chất ñặc biệt mà khi có tác 
ñộng cơ học, hoá học, ñiện hoặc nhiệt học ñạt ñến một liều lượng nhất ñịnh và trong một 
ñiều kiện nhất ñịnh sẽ gây ra phản ứng hoá học biến chúng thành năng lượng nổ và phá huỷ 
môi trường xung quanh. 

b) “Phụ kiện nổ” bao gồm dây cháy chậm, dây nổ, dây dẫn nổ, các loại kíp nổ, mồi nổ, 
hạt nổ, rơle nổ, các loại ñạn chuyên dụng và các loại phụ kiện nổ khác. 

c)  Thuốc nổ, phụ kiện nổ tự chế tạo hoặc chế tạo từ  thuốc phóng, thuốc nổ thu hồi 
sau xử lý bom, ñạn, mìn chưa qua chế biến và kiểm tra chất lượng sản phẩm, chưa ñược 
các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng; các hoá chất, bán thành phẩm ñể 
chế biến thành thuốc nổ mà tự nó không gây ra cháy nổ trong quá trình sản xuất, vận chuyển 
và bảo quản riêng rẽ không ñược coi là VLNCN.  

2. "Kinh doanh cung ứng VLNCN" là hoạt ñộng mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận 
chuyển, bảo quản VLNCN. 

3. “Sản xuất VLNCN” là hoạt ñộng chế tạo ra thuốc nổ, phụ kiện nổ, bao gồm cả quá 
trình nghiên cứu chế thử VLNCN. 



4. “Sử dụng VLNCN” là hoạt ñộng dùng VLNCN trong thăm dò, khai thác mỏ, xây 
dựng, ñiều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác theo quy trình ñã ñược xác 
ñịnh. 

5. “Bảo quản VLNCN” là hoạt ñộng cất giữ VLNCN trong kho hoặc trong quá trình vận 
chuyển ñến nơi sử dụng theo những quy ñịnh riêng nhằm ñảm bảo nguyên vẹn chất lượng, 
số lượng VLNCN và không ñể xảy ra cháy, nổ.  

6. “Nghiên cứu chế thử VLNCN” là hoạt ñộng chế tạo ra sản phẩm VLNCN mới. 
Nghiên cứu chế thử  có thể bao gồm toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm hoặc một số bước 
của quá trình như xác ñịnh thành phần, tính năng kỹ thuật của VLNCN, quy trình công nghệ, 
dây chuyền thiết bị sản xuất VLNCN. 

7. “Thử nghiệm VLNCN” là hoạt ñộng ñưa VLNCN vào thử nổ ñể xác ñịnh tính năng kỹ 
thuật và ñiều kiện sử dụng. 

8. “Dịch vụ nổ mìn” là hoạt ñộng nổ mìn của bên có chức năng tiến hành nổ mìn nhằm 
thực hiện hợp ñồng với bên có nhu cầu nổ mìn ñáp ứng một mục ñích nhất ñịnh ñược pháp 
luật cho phép. 

9. "Người chỉ huy nổ mìn" là người chịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp chỉ huy ñơn vị 
thực hiện việc nổ mìn theo thiết kế hoặc phương án nổ mìn ñã ñược duyệt, kiểm tra, ñôn ñốc 
việc thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về kỹ thuật và an toàn trong quá trình nổ mìn. 

B. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

I. Lĩnh vực VLNCN là lĩnh vực ñộc quyền nhà nước. Bộ Công nghiệp thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về VLNCN gồm những nội dung sau: 

1. Tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể, kế hoạch năm năm về 
VLNCN trong cả nước trình Thủ tướng Chớnh phủ phê duyệt.  

2. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình các cơ 
quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về VLNCN.  

3. ðịnh kỳ năm năm công bố danh mục VLNCN ñược phép nhập khẩu và sử dụng trong 
nước. Hàng năm ban hành quyết ñịnh bổ sung các loại VLNCN mới vào danh mục VLNCN ñược 
phép sản xuất và sử dụng kể cả các sản phẩm sau nghiên cứu chế thử  hoặc các loại VLNCN nhập 
khẩu lần ñầu ñã ñược Hội ñồng Khoa học - Công nghệ do Bộ Công nghiệp tổ chức ñánh giá, kết 
luận và cho phép sản xuất, sử dụng.  

4. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức xét duyệt hạn ngạch xuất khẩu, 
nhập khẩu VLNCN và nguyên liệu cơ bản ñể sản xuất VLNCN. 

5. Hướng dẫn nghiệp vụ an toàn trong sản xuất, kinh doanh cung ứng, sử dụng và nghiên 
cứu chế thử  VLNCN. Xây dựng và hướng dẫn các tiêu chuẩn về chất lượng VLNCN, ñăng ký và 
kiểm soát chất lượng VLNCN. 

6. Thẩm ñịnh các dự án ñầu tư  phát triển VLNCN không phân biệt nguồn vốn và quy mô ñể 
trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ñầu tư. 

7. Phối hợp với Bộ Tài chính xác ñịnh ñơn giá các sản phẩm VLNCN và quy ñịnh lệ phí cấp 
giấy phép kinh doanh cung ứng VLNCN (sau ñây gọi là giấy phép kinh doanh VLNCN), giấy phép 
sử dụng VLNCN.  

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
cung ứng và sử dụng VLNCN. 

9. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ ñể cấp mới, cấp 
lại, thu hồi giấy phép kinh doanh VLNCN, giấy phép sử dụng VLNCN ñối với các tổ chức quy ñịnh 
tại ñiểm a khoản 1 mục IV phần D và ñiểm a khoản 2 mục III phần E của Thông tư này.  

10. ðịnh kỳ tổng kết công tác quản lý VLNCN trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và tình hình phát triển ngành VLNCN theo quy 
ñịnh. 

II. Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi chung là tỉnh) 
là ñầu mối giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với VLNCN trên 
ñịa bàn, có nhiệm vụ: 



1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN trên ñịa 
bàn tỉnh theo các quy ñịnh của pháp luật.  

2. Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm 
ñịnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép sử dụng VLNCN cho các 
ñơn vị quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 mục III phần E của Thông tư này và cấp lại giấy phép sử 
dụng VLNCN cho các doanh  nghiệp ñược cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước mà Nhà 
nước không giữ cổ phần chi phối, khi giấy phép sử dụng VLNCN do Bộ Công nghiệp cấp 
trước ñây ñã hết hạn.  

3. Thực hiện việc ñăng ký sử dụng VLNCN ñối với các ñơn vị có giấy phép sử dụng 
VLNCN do cơ quan có thẩm quyền cấp quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c khoản 2 mục III phần E 
của Thông tư này ñến hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 5 mục III 
phần E của Thông tư này. 

4. Lập báo cáo theo ñịnh kỳ sáu tháng, hàng năm gửi Bộ Công nghiệp về tình hình 
quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN trên ñịa bàn tỉnh theo mẫu quy ñịnh tại Phụ 
lục 4 của Thông tư này và gửi về Bộ Công nghiệp trước ngày 30 tháng 6 ñối với báo cáo sáu 
tháng, trước ngày 31 tháng 12 ñối với báo cáo năm. 

III. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là ñầu mối giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức 
năng quản lý VLNCN ñối với các ñơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có trách nhiệm: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng 
VLNCN của các ñơn vị quân ñội làm kinh tế theo các quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm ñịnh ñể cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép sử dụng 
VLNCN cho các ñơn vị quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 mục III phần E của Thông tư này. 

3. Lập báo cáo theo ñịnh kỳ sáu tháng, hàng năm về tình hình quản lý, sản xuất, kinh 
doanh cung ứng và sử dụng VLNCN của các ñơn vị thuộc Bộ Quốc phòng theo mẫu quy ñịnh 
tại Phụ lục 4 của Thông tư này gửi Bộ Công nghiệp trước ngày 30 tháng 6 ñối với báo cáo 
sáu tháng và trước ngày 31 tháng12 ñối với báo cáo năm ñể tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

  

C. SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

  

I. ðiều kiện ñối với doanh nghiệp sản xuất VLNCN:  

1. ði�u ki�n v� ch� th�  

a)  Là doanh nghiệp nhà nước ñược Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ sản xuất 
VLNCN theo ñề nghị của Bộ Công nghiệp. Nếu là ñơn vị quân ñội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc 
phòng, phải ñược Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp ñề nghị. 

b) ðủ ñiều kiện về an ninh, trật tự theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 08/2001/Nð-CP ngày 
22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về quy ñịnh ñiều kiện an ninh trật tự ñối với một số 
ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 
2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh này.  

c)  Có ñăng ký mẫu mã, quy cách, tiêu chuẩn chất lượng từng loại sản phẩm và chịu 
trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong thời hạn sử dụng theo các quy ñịnh hiện hành của 
pháp luật về chất lượng hàng hoá.  

2. ði�u ki�n v� c� s! v"t ch#t - k% thu"t 

a)  Nhà máy, phân xưởng, công nghệ, thiết bị phải phù hợp với việc sản xuất sản 
phẩm VLNCN tương ứng, ñáp ứng yêu cầu của quy phạm an toàn sản xuất, bảo quản, vận 
chuyển và sử dụng vật liệu nổ, các quy ñịnh và tiêu chuẩn hiện hành liên quan về: phương 
tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, phương tiện bảo vệ, phương tiện phòng chống cháy nổ, 
phòng chống sét và dòng ñiện lạc.  



b) Nhà xưởng, kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm phải ñược thiết kế, thi 
công, nghiệm thu, bàn giao và ñưa vào sử dụng theo ñúng các quy ñịnh hiện hành của pháp 
luật về ñầu tư, xây dựng của nhà nước và các yêu cầu về sản xuất, thử nổ và nghiệm thu 
VLNCN quy ñịnh tại TCVN 6174-1997 và TCVN 4586-1997. 

c)  Có ñủ phương tiện, thiết bị ño lường hợp chuẩn ñể kiểm tra, giám sát các thông số 
kỹ thuật của nguyên liệu, thành phẩm trong quá trình sản xuất. ðối với các ñơn vị nghiên cứu 
chế thử, phải có trường thử ñảm bảo an toàn theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

3. ði�u ki�n v� trình ñ� chuyên môn, nghi�p v,  

a)  Giám ñốc ñơn vị sản xuất VLNCN phải có bằng tốt nghiệp ñại học một trong các 
chuyên ngành: hoá chất, khai thác mỏ, vũ khí ñạn, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ, 
kinh tế. Phó Giám ñốc kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp ñại học một trong các chuyên ngành: 
hoá chất, khai thác mỏ, vũ khí ñạn, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ.  

b) Người lao ñộng làm việc có liên quan tới VLNCN, như: công nhân trực tiếp sản xuất, 
nhân viên thí nghiệm, thủ kho, nhân viên quản lý, nhân viên bảo quản, bảo vệ, công nhân 
ñiều khiển thiết bị, bốc xếp, vận chuyển và những lao ñộng khác, ngoài việc ñược ñào tạo và 
có chứng chỉ chuyên môn của từng nghề cụ thể, phải có giấy chứng nhận ñã qua lớp huấn 
luyện về kỹ thuật an toàn có liên quan tới VLNCN quy ñịnh tại TCVN 4586-1997 do cơ quan 
có thẩm quyền cấp theo quy ñịnh hiện hành.  

c)  Chuyên gia nước ngoài làm việc trong các ñơn vị sản xuất VLNCN phải ñược nhập 
cảnh hợp lệ, có trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với trách nhiệm ñược giao và các 
ñiều kiện khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. ði�u ki�n v� s-c kh.e 

Người lãnh ñạo, người lao ñộng của ñơn vị sản xuất VLNCN phải có ñủ sức khoẻ theo 
quy ñịnh hiện hành ñối với từng ngành nghề cụ thể. 

5. ði�u ki�n v� b1o v� môi trư4ng, phòng ch6ng cháy, n7 

a)  Có phương án bảo vệ an ninh trật tự. 

b) Có phương án, phương tiện thiết bị ñảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy 
ñịnh hiện hành. 

c)  Có các biện pháp và phương tiện bảo ñảm an toàn, vệ sinh lao ñộng và các giải 
pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.   

II. Quản lý sản xuất VLNCN 

1. Các ñơn vị ñã ñược Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ sản xuất VLNCN, khi ñầu 
tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng dây chuyền sản xuất phải lập dự án trình Bộ Công 
nghiệp thẩm ñịnh, phê duyệt.  

2. Sau khi hoàn thành công trình, trước khi ñưa vào sản xuất, Bộ Công nghiệp chủ trì 
và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, ñánh giá ñể lập biên bản xác 
nhận ñơn vị có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại mục I phần này.  

3. Trường hợp ñơn vị chưa ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh, Biên bản của ñoàn kiểm tra 
phải ghi rõ những nội dung còn thiếu, quy ñịnh thời gian bổ sung, sửa chữa. Sau thời gian 
quy ñịnh trên, ñoàn sẽ tiến hành kiểm tra, ñánh giá lại ñể xác nhận ñơn vị ñủ ñiều kiện sản 
xuất VLNCN. 

  

D. KINH DOANH CUNG ỨNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 
  

I. ðiều kiện ñể kinh doanh cung ứng VLNCN:  

1. ði�u ki�n v� ch� th�  

a) Là doanh nghiệp nhà nước ñược Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ kinh doanh 
cung ứng VLNCN theo ñề nghị của Bộ Công nghiệp. Nếu là ñơn vị quân ñội làm kinh tế thuộc 
Bộ Quốc phòng, phải ñược Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp ñề nghị.  



b) ðủ ñiều kiện về an ninh, trật tự theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 08/2001/Nð-CP ngày 
22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về quy ñịnh ñiều kiện an ninh trật tự ñối với một số 
ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 
2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh này.   

2. ði�u ki�n v� c� s! v"t ch#t - k% thu"t 

a)  Có ñủ cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết tương ứng với nhiệm vụ, quy mô kinh 
doanh, ñáp ứng các yêu cầu của quy phạm an toàn bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật 
liệu nổ và các quy ñịnh về kho tàng bảo quản, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, 
phương tiện bảo vệ, phương tiện phòng chống cháy nổ, phòng chống sét và dòng ñiện lạc. 

b) ðịa ñiểm các kho VLNCN phải ñược các cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt. 

c)  Các nhà kho, bến cảng và các công trình khác có liên quan ñến VLNCN phải ñược 
thiết kế, thi công, nghiệm thu, bàn giao và ñưa vào sử dụng theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành của pháp luật về ñầu tư, xây dựng và các yêu cầu về sản xuất, thử nổ và nghiệm thu 
VLNCN quy ñịnh tại TCVN 6174-1997 và TCVN 4586-1997. 

d) ðịa ñiểm xếp dỡ cố ñịnh VLNCN phải ñáp ứng yêu cầu về an toàn, phòng chống 
cháy, nổ và ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép. Trường hợp ñịa ñiểm xếp dỡ là bến cảng 
không thuộc ñịa phương quản lý còn phải ñược cơ quan quản lý về giao thông vận tải có 
thẩm quyền cho phép. Nếu ñịa ñiểm bốc xếp nằm trong công trường xây dựng, hiện trường 
khai thác mỏ thì ñược coi là khu vực nổ mìn, do ñó doanh nghiệp phải ñược sự thoả thuận 
của cơ quan Công an cấp tỉnh và thông báo cho Thanh tra lao ñộng cấp tỉnh nơi tiến hành nổ 
mìn biết. 

ñ) Phương tiện vận tải và thiết bị bốc xếp chuyên dùng quy ñịnh tại ðiều 31 chương IV 
Quy chế về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị ñịnh 47/CP 
ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ, bao gồm: các loại xe ôtô vận tải, ôtô ñể vận 
chuyển và pha trộn thuốc nổ (xe sản xuất lưu ñộng), ñầu kéo và xà lan, tầu biển, thiết bị nâng 
và các phương tiện, thiết bị khác phải ñược trang bị các phương tiện phòng chống cháy, nổ 
chuyên dùng. 

Các phương tiện vận tải phải ñược các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu 
hành và ñược cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc Công an cấp tỉnh trở 
lên cấp giấy vận chuyển VLNCN. 

e) Các doanh nghiệp ñược phép kinh doanh cung ứng VLNCN có thể tự vận chuyển 
hoặc thuê phương tiện vận chuyển VLNCN bằng ñường bộ, ñường thuỷ, ñường sắt, ñường 
hàng không của doanh nghiệp khác. Các phương tiện vận chuyển này phải ñáp ứng ñầy ñủ 
các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn của quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử 
dụng vật liệu nổ và các quy ñịnh khác có liên quan.  

Chủ hàng và chủ phương tiện phải chịu toàn bộ trách nhiệm bảo ñảm ñiều kiện an 
toàn của các phương tiện và bảo quản VLNCN trong suốt quá trình vận chuyển. 

3. ði�u ki�n v� trình ñ� chuyên môn, nghi�p v, 

a)  Lãnh ñạo và cán bộ, công nhân viên chức của doanh nghiệp phải là công dân Việt 
Nam từ 18 tuổi trở lên, có trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức trách ñảm 
nhiệm.  

b) Lãnh ñạo các cấp của doanh nghiệp (Công ty, Xí nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng ñại 
diện) phải ñược huấn luyện kiến thức về quản lý kinh doanh cung ứng VLNCN, quy phạm an 
toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ và ñược cấp giấy chứng nhận theo quy 
ñịnh hiện hành. 

c)  ðối với lãnh ñạo Công ty: 

-       Giám ñốc ít nhất phải có một bằng tốt nghiệp ñại học trong các ngành nghề: khai 
thác mỏ, hoá chất, vũ khí ñạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ, kinh tế. 

-       Phó giám ñốc kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật, cán bộ chuyên trách kỹ thuật an 
toàn nhất thiết phải tốt nghiệp ñại học một trong các ngành nghề: khai thác mỏ, hoá chất, vũ 
khí ñạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ. 

d) ðối với lãnh ñạo xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng ñại diện trực thuộc Công ty:  



-  Giám ñốc phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên và có thâm niên công tác ít nhất 
năm năm trong ngành cung ứng VLNCN. 

-  Phó giám ñốc kỹ thuật, trưởng phòng kỹ thuật, cán bộ chuyên trách kỹ thuật an toàn 
nhất thiết phải tốt nghiệp ñại học một trong các ngành nghề: khai thác mỏ, hoá chất, vũ khí 
ñạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ. 

ñ) Người lao ñộng làm việc, tiếp xúc với VLNCN như: thủ kho, các nhân viên quản lý, 
nhân viên bảo quản, bảo vệ kho, trưởng tàu, công nhân ñiều khiển phương tiện vận chuyển, 
bốc xếp, công nhân bốc xếp vận chuyển, nhân viên áp tải, nhân viên thử nghiệm, nhân viên 
cung ứng và người lao ñộng khác, ngoài chứng chỉ chuyên môn của từng nghề cụ thể,  phải 
có:  

- Giấy chứng nhận ñã qua lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn về VLNCN quy ñịnh tại 
TCVN 4586-1997 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy ñịnh hiện hành. 

- Giấy chứng nhận ñã qua lớp huấn luyện về  PCCC và phòng nổ do cơ quan Cảnh sát 
PCCC thuộc Công an tỉnh hoặc Cục Cảnh sát PCCC cấp. 

e) Các cán bộ lãnh ñạo, quản lý, công nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh 
cung ứng VLNCN thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc phòng huấn luyện và cấp giấy chứng 
nhận theo quy ñịnh tại các ñiểm c, d, ñ khoản này. 

4. ði�u ki�n v� s-c kh.e 

Người lãnh ñạo, người lao ñộng của ñơn vị kinh doanh cung ứng VLNCN phải có ñủ 
sức khoẻ theo quy ñịnh hiện hành ñối với từng ngành nghề cụ thể. 

5. ði�u ki�n v� b1o v� môi trư4ng, phòng ch6ng cháy, n7 

a)  Có phương án bảo vệ an ninh trật tự. 

b)      Có phương án, phương tiện thiết bị ñảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy 
ñịnh hiện hành. 

c)      Có các biện pháp và phương tiện bảo ñảm an toàn, vệ sinh lao ñộng và các giải 
pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. 

II. Quản lý về hoạt ñộng kinh doanh cung ứng VLNCN 

1. Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN chỉ ñược thành lập các ñơn vị trực 
thuộc như xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng ñại diện sau khi ñã ñược Bộ Công nghiệp cho 
phép. Văn bản quyết ñịnh thành lập các ñơn vị thành viên phải sao gửi Bộ Công nghiệp, Bộ 
Công an ñể theo dõi quản lý.  

2. Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN chỉ ñược phép bán VLNCN cho các 
ñơn vị có giấy phép sử dụng VLNCN. Quá trình mua, bán VLNCN phải ñược thực hiện theo 
các quy ñịnh của pháp luật về ký kết và thực hiện hợp ñồng. 

3. Các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN phải lập kế hoạch cung ứng, xuất 
khẩu, nhập khẩu, kế hoạch dự trữ quốc gia về VLNCN gửi Bộ Công nghiệp trước ngày 20 
tháng 8 hàng năm ñể tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh. Trường hợp thay ñổi, 
ñiều chỉnh kế hoạch, doanh nghiệp phải có văn bản bổ sung gửi Bộ Công nghiệp.  

 4. Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN phải ñảm bảo cung ứng ñầy ñủ, ổn 
ñịnh về số lượng, ñúng chủng loại, chất lượng theo hợp ñồng ñã ký kết và phải ñăng ký với 
Bộ Tài chính về giá bán VLNCN tại ñịa ñiểm xuất hàng trong từng thời gian. 

 5. Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN phải có ñủ hệ thống sổ sách ghi chép, 
lưu chứng từ ban ñầu, thẻ kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá ñơn kinh doanh, thống 
kê ñầy ñủ mọi hoạt ñộng mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn kho, tiêu huỷ VLNCN. Các sổ 
sách, chứng từ nêu trên phải ñược bảo quản, lưu trữ theo các quy ñịnh hiện hành. 

 6. Hàng quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng 
VLNCN lập báo cáo thống kê tình hình kinh doanh cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn kho 
VLNCN gửi Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Công an ñể theo 
dõi, quản lý. 



 7. ðối với các ñơn vị quân ñội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, kế hoạch và các báo 
cáo quy ñịnh tại khoản 3, khoản 6 phải gửi Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ñể tổng hợp 
báo cáo Bộ Công nghiệp theo quy ñịnh. 

III. Xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN 

1. Hàng năm, Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Bộ Thương mại xem xét ñề nghị của các doanh nghiệp kinh doanh cung 
ứng VLNCN ñể quyết ñịnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu. Căn cứ Quyết ñịnh của Bộ trưởng 
Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN. 

2. Các doanh nghiệp ñược phép kinh doanh cung ứng VLNCN có nhu cầu xuất khẩu, 
nhập khẩu VLNCN phải có văn bản nêu rõ yêu cầu của khách hàng, hợp ñồng với các nhà 
máy sản xuất, ñơn vị sử dụng VLNCN và ñề nghị ñược xuất khẩu, nhập khẩu gửi Bộ Công 
nghiệp trước ngày 20 tháng 8 hàng năm ñồng thời với kế hoạch kinh doanh cung ứng năm 
sau. Việc xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN phải thực hiện theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật 
về xuất khẩu, nhập khẩu.  

3. Không cho phép nhập khẩu loại VLNCN mà các doanh nghiệp trong nước ñã sản 
xuất hoặc gia công chế biến và ñược Bộ Công nghiệp công nhận ñạt các tiêu chuẩn về chất 
lượng và an toàn. 

4. VLNCN hoặc nguyên liệu ñể sản xuất VLNCN ñược phép nhập khẩu là: 

a)  Nguyên liệu, hoá chất hoặc thuốc nổ ñơn chất ñể gia công chế biến các loại VLNCN trong 
nước như  TNT, Nitơrát amôn tinh khiết dạng hạt xốp, tinh thể và dạng bột chuyên dùng ñể sản 
xuất thuốc nổ, các hoá chất ñể sản xuất phụ kiện nổ. 

b) VLNCN trong nước chưa sản xuất hoặc gia công chế biến ñược và là nhu cầu thiết yếu 
cho sản xuất, xây dựng như: thuốc nổ năng lượng cao, có sức công phá mạnh, VLNCN dùng cho 
thăm dò và khai thác dầu khí... 

5. Các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN chỉ ñược nhập khẩu Nitơrát amôn 
tinh khiết (98,5 - 99,5%) theo hạn ngạch ñược duyệt hoặc mua trực tiếp của nhà máy sản 
xuất Nitơrát amôn tinh khiết. Nghiêm cấm việc mua lại Nitơrát amôn tinh khiết của tổ chức, cá 
nhân không ñược phép cung ứng.  

6. Doanh nghiệp ñược phép xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN phải báo cáo kết quả việc 
thực hiện về số lượng, chủng loại, giá trị VLNCN xuất khẩu, nhập khẩu ñịnh kỳ hàng quý, sáu 
tháng, chín tháng và cả năm theo mẫu quy ñịnh và gửi về Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư, Bộ Thương mại và Bộ Công an ñể theo dõi, quản lý. 

IV. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh VLNCN 

1. Hồ sơ: ðơn vị kinh doanh cung ứng VLNCN phải gửi hồ sơ xin cấp giấy phép kinh 
doanh VLNCN cho cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 mục này. Hồ sơ bao 
gồm: 

a)      ðơn ñề nghị cấp giấy phép kinh doanh VLNCN. Nếu là ñơn vị quân ñội làm kinh 
tế, phải kèm theo ñề nghị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. 

b)      “Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về an ninh, trật tự” ñược cơ quan Công an cấp theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 08/2001/Nð-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy 
ñịnh về ñiều kiện an ninh, trật tự ñối với một số ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và 
Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi 
hành Nghị ñịnh này. 

c)      Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có 
thẩm quyền cấp. Danh sách, ñịa chỉ các ñơn vị trực thuộc (Xí nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng 
ñại diện...). 

d)      Bản sao hợp lệ ðăng ký kinh doanh. 

ñ) Tài liệu chứng minh việc ñảm bảo các ñiều kiện kinh doanh ñối với hàng hoá, dịch 
vụ thương mại hạn chế kinh doanh của doanh nghiệp gồm có: 

- Danh sách trích ngang toàn bộ cán bộ lãnh ñạo, quản lý, công nhân có liên quan trực 
tiếp ñến công tác sản xuất, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh cung ứng VLNCN. 



- Hồ sơ của Giám ñốc, Phó Giám ñốc, Trưởng phó phòng, ban, cán bộ chuyên trách kỹ 
thuật an toàn của doanh nghiệp và các ñơn vị trực thuộc, gồm có: 

+ Bản khai lý lịch cá nhân; 

+ Bằng tốt nghiệp; 

+ Giấy chứng nhận ñã qua học tập và kiểm tra kiến thức về quản lý, kinh doanh cung 
ứng VLNCN và Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN. 

- Bảng kê khai hệ thống kho tàng, bến cảng, nhà xưởng của từng cơ sở kinh doanh, 
biên bản xác nhận cho phép ñưa công trình vào sử dụng. 

- Danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và Bản sao hợp lệ Giấy phép lưu 
hành. 

- Phương án xử lý về môi trường và phòng chống cháy nổ ñược cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc thoả thuận. 

- Giấy chứng nhận của cơ quan Tiêu chuẩn chất lượng ño lường nhà nước cấp phép 
hoạt ñộng cho các cơ sở thí nghiệm VLNCN (nếu có). 

2. Thẩm ñịnh hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh VLNCN  

a) Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp - Bộ Công nghiệp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin 
cấp giấy phép kinh doanh VLNCN quy ñịnh tại khoản 1 mục này.  

b) Trong thời gian mười lăm ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an 
toàn công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm ñịnh trình Bộ 
trưởng Bộ Công nghiệp cấp giấy phép kinh doanh VLNCN cho những ñơn vị bảo ñảm ñủ các 
ñiều kiện quy ñịnh tại mục I phần này. Trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh, phải trả 
lời bằng văn bản cho ñơn vị xin cấp và nêu rõ lý do. 

3. Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh VLNCN  

a)      Thời hạn một giấy phép kinh doanh VLNCN là năm năm. 

b)       Ba mươi ngày trước khi giấy phép kinh doanh VLNCN hết hạn, ñơn vị có nhu 
cầu xin cấp lại phải lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền bao gồm:  

- ðơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh VLNCN. Nếu là doanh nghiệp quân ñội, phải 
kèm theo ñề nghị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. 

- Hồ sơ quy ñịnh tại khoản 1 mục này, giấy phép ñang sử dụng và những bổ sung thay 
ñổi (nếu có).  

4. ðơn vị xin cấp giấy phép kinh doanh VLNCN phải nộp một khoản lệ phí theo quy 
ñịnh hiện hành của pháp luật. 

  
E. SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

  

I. ðiều kiện ñể ñược sử dụng VLNCN: 

1. ði�u ki�n v� ch� th�  

a) Là tổ chức sử dụng VLNCN vào mục ñích sản xuất, dịch vụ nổ mìn, ñào tạo, huấn 
luyện, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm. 

b) Có giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về an ninh, trật tự theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
08/2001/Nð-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện an ninh, 
trật tự ñối với một số ngành nghề kinh doanh có ñiều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA 
ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh này. 

2. ði�u ki�n v� c� s! v"t ch#t - k% thu"t 

Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy 
ñịnh tại TCVN 4586-1997. Trường hợp ñơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện 
vận chuyển, phải ký hợp ñồng thuê của các ñơn vị ñã ñược phép thực hiện nhiệm vụ này.  



3. ði�u ki�n v� trình ñ� chuyên môn, nghi�p v,  

a)  Lãnh ñạo và người lao ñộng của ñơn vị sử dụng VLNCN và các công việc khác có 
liên quan tới VLNCN phải ñược ñào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với 
chức trách ñảm nhiệm. 

b) Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng ñơn vị sử dụng VLNCN ký quyết ñịnh bổ nhiệm 
phải ñáp ứng các tiêu chuẩn sau ñây:  

-      Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ 
quan công binh, vũ khí ñạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác 
tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất hai năm ñối với trình ñộ ñại học, 
cao ñẳng và ba năm ñối với trình ñộ trung cấp kỹ thuật.  

-      Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới 
VLNCN, muốn ñược bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập ñể nắm vững kỹ thuật nổ 
mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới VLNCN ít nhất ba năm 
ñối với trình ñộ ñại học, cao ñẳng; bốn năm ñối với trình ñộ trung cấp kỹ thuật và ñược Sở 
Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng ñào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức 
huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và ñược cấp giấy chứng nhận. Nội dung 
huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.  

-      ðối với các ñơn vị kinh tế tập thể hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ 
nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn ñã ñược ñào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng 
chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, ñược Sở Công nghiệp 
phối hợp với các cơ quan có chức năng ñào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức huấn luyện, 
kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và ñược cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại 
Phụ lục C của TCVN 4586-1997.  

   c) Thợ mìn hoặc người lao ñộng làm công việc có liên quan tới VLNCN như: vận 
chuyển, bốc xếp, ñiều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi 
công bãi mìn, ngoài việc ñược ñào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải ñược 
Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng ñào tạo về lĩnh vực VLNCN tổ chức 
huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và ñược cấp giấy chứng nhận. Nội dung 
huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.  

Thợ mìn hoặc người lao ñộng làm công việc có liên quan tới VLNCN tại các ñơn vị quân 
ñội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do hệ thống ñào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ trong quân ñội tổ 
chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận. 

4. ði�u ki�n v� s-c kh.e 

Người lãnh ñạo, người lao ñộng của ñơn vị sử dụng VLNCN phải có ñủ sức khoẻ theo 
quy ñịnh hiện hành ñối với từng ngành nghề cụ thể. 

5. ði�u ki�n v� b1o v� môi trư4ng, phòng ch6ng cháy, n7 

a) Có phương án bảo vệ an ninh trật tự. 

b) Có phương án, phương tiện thiết bị ñảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy 
ñịnh hiện hành.  

c) Có các biện pháp và phương tiện bảo ñảm an toàn, vệ sinh lao ñộng và các giải 
pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. 

II. ðiều kiện ñể ñược tiến hành Dịch vụ nổ mìn 

Dịch vụ nổ mìn chỉ do những ñơn vị có chức năng làm dịch vụ nổ mìn tiến hành với 
các ñiều kiện sau:  

1. ðơn vị làm dịch vụ nổ mìn phải thoả mãn các ñiều kiện quy ñịnh tại mục I phần  này. 

2. ðơn vị làm dịch vụ nổ mìn phải ñăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ nổ mìn và 
ñược Bộ Công nghiệp cấp Giấy phép sử dụng VLNCN.  

III. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng VLNCN 



1. Hồ sơ: ðơn vị có nhu cầu sử dụng VLNCN phải gửi hồ sơ xin cấp giấy phép sử 
dụng VLNCN cho cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c khoản 2 mục này. Hồ 
sơ bao gồm: 

a)       ðơn xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng ñơn vị ký;  

b)       Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về an ninh trật tự quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
08/2001/Nð-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện an ninh, 
trật tự ñối với một số ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA 
ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh này;  

c)       Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh thành lập ñơn vị, ñăng ký kinh doanh. Nếu là doanh 
nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, phải có giấy phép ñầu tư;  

d)       Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt ñộng khoáng sản ñối với các ñơn vị hoạt ñộng 
khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí ñối với các ñơn vị hoạt ñộng dầu khí; 
Quyết ñịnh trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp ñồng nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện 
hợp ñồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN;   

ñ) Thiết kế nổ mìn ñối với các hoạt ñộng thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công 
nghiệp, Phương án nổ mìn ñối với hoạt ñộng khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt ñộng 
phục vụ mục ñích sản xuất, ñào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc 
phương án nổ mìn phải ñược lãnh ñạo ñơn vị duyệt.  

Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các 
công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong 
phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải ñược cơ quan cấp giấy phép sử dụng 
VLNCN phê duyệt;  

e) Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các 
quy ñịnh tại TCVN 4586-1997 (nếu ñơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, và phương tiện vận chuyển 
VLNCN riêng); 

g) Quyết ñịnh bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng ñơn vị.  

2. Thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy phép sử dụng VLNCN  

a)       Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp - Bộ Công nghiệp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, 
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ có liên quan thẩm ñịnh trình Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp cấp giấy phép sử dụng VLNCN ñối với các doanh nghiệp do các Bộ, ngành trung 
ương trực tiếp quản lý, các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñược thành lập theo 
Luật ðầu tư nước ngoài, các cơ quan ñào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, các ñơn vị 
hoạt ñộng dịch vụ nổ mìn. 

b)       Sở Công nghiệp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm thẩm ñịnh trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép sử dụng VLNCN ñối với các doanh nghiệp do tỉnh 
quản lý, các tổ chức kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế tư nhân.  

c)       Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm 
ñịnh ñể cấp giấy phép sử dụng VLNCN ñối với các ñơn vị quân ñội làm kinh tế thuộc Bộ 
Quốc phòng.  

d)       Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sau khi 
cấp giấy phép sử dụng VLNCN phải thông báo với Bộ Công nghiệp bằng văn bản ñể tổng 
hợp và quản lý.  

ñ) Trong thời gian hai mươi ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền 
quy ñịnh tại ñiểm a, b, c khoản 2 mục này phải tiến hành kiểm tra, thẩm ñịnh. Nếu ñơn vị ñủ 
ñiều kiện quy ñịnh tại mục I phần này thì cấp giấy phép sử dụng VLNCN (theo mẫu tại Phụ 
lục 1 kèm theo Thông tư này). Nếu không ñủ ñiều kiện, cơ quan cấp giấy phép sử dụng 
VLNCN phải trả lời cho ñơn vị xin cấp giấy phép bằng văn bản, nêu rõ lý do chưa cấp.  

e) Các ñơn vị có nhu cầu nổ mìn nhưng không tự thực hiện, nếu thoả mãn ñiều kiện 
quy ñịnh tại các ñiểm c, d khoản 1 mục này, ñược quyền ký kết hợp ñồng thuê toàn bộ công 
việc nổ mìn với ñơn vị có chức năng làm dịch vụ nổ mìn. Hợp ñồng thuê dịch vụ nổ mìn phải 
ghi rõ trách nhiệm của ñơn vị hoạt ñộng dịch vụ nổ mìn về ñảm bảo các ñiều kiện an toàn, 



thực hiện những nội dung quy ñịnh tại khoản 5 mục này và toàn bộ hoạt ñộng liên quan tới 
việc mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN. 

g)        Các ñơn vị sau khi ñã thuê dịch vụ nổ mìn không phải xin giấy phép sử dụng 
VLNCN và giấy xác nhận ñiều kiện an ninh trật tự, nhưng không ñược phép trực tiếp thực 
hiện bất cứ hoạt ñộng nào liên quan ñến VLNCN. 

3. Thời hạn cấp giấy phép sử dụng VLNCN  

a)      Thời hạn một giấy phép sử dụng VLNCN quy ñịnh như sau: 

-       ðối với các ñơn vị sử dụng VLNCN ñể phá dỡ, xây dựng công trình thuỷ lợi, giao 
thông, xây dựng, thăm dò dầu khí phụ thuộc vào thời hạn thi công công trình, nhưng không 
quá hai năm.  

-       ðối với các ñơn vị sử dụng VLNCN ñể khai thác khoáng sản phụ thuộc vào thời 
gian ñược phép hoạt ñộng của mỏ, nhưng không quá năm năm.  

b) Ba mươi ngày trước khi giấy phép sử dụng VLNCN hết hạn, ñơn vị có nhu cầu xin 
cấp lại phải lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền bao gồm:  

- ðơn xin cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN.  

- Hồ sơ quy ñịnh tại khoản 1 mục này, giấy phép ñang sử dụng và những bổ sung thay 
ñổi (nếu có).  

4. ðơn vị xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN phải nộp một khoản lệ phí theo quy ñịnh 
hiện hành của pháp luật.  

5.      Quản lý giấy phép sử dụng VLNCN 

Khi sử dụng VLNCN tại ñịa phương, các ñơn vị phải: 

a)  ðăng ký giấy phép sử dụng VLNCN, kho tàng, thiết kế hoặc phương án nổ mìn với 
Sở Công nghiệp và Công an cấp tỉnh nơi tiến hành nổ mìn. Sổ ñăng ký giấy phép sử dụng 
VLNCN theo mẫu 1e tại Phụ lục 1 Thông tư  này; 

b) Thoả thuận các ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội với Công 
an cấp tỉnh nơi tiến hành nổ mìn;  

c)  Thông báo với Thanh tra lao ñộng tỉnh nơi tiến hành nổ mìn về thời gian, ñịa ñiểm, 
quy mô nổ mìn, khoảng cách an toàn và các ñiều kiện an toàn khác trước khi nổ mìn; 

d)       Báo cáo Sở Công nghiệp nơi tiến hành nổ mìn vào trước ngày 25 tháng 6 ñối với 
báo cáo sáu tháng và trước ngày 25 tháng12 ñối với báo cáo năm về số lượng, chủng loại, 
chất lượng VLNCN ñã sử dụng trên ñịa bàn và các vấn ñề có liên quan (theo mẫu quy ñịnh 
tại Phụ lục 3 của Thông tư này).  

  

G. XỬ LÝ VI PHẠM 

  

1. Nghiêm cấm các hoạt ñộng sản xuất, nghiên cứu chế thử, kinh doanh cung ứng, 
trao ñổi, chuyển nhượng, vay, mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển và sử 
dụng VLNCN trái với các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995, Nghị 
ñịnh 47/CP ngày 12 tháng 8 năm1996 và Nghị ñịnh số 11/1999/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 
1999 của Chính phủ, các quy ñịnh tại Thông tư này và các quy ñịnh khác của pháp luật về 
VLNCN.  

2. Tổ chức, cá nhân sẽ bị xem xét, xử lý nếu có các hành vi vi phạm các quy ñịnh sau 
ñây: 

a)      Không ñược Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ mà tiến hành hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh cung ứng, xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN; 

b)      Không có giấy phép kinh doanh VLNCN mà tiến hành mua bán VLNCN;  

c)      Sử dụng VLNCN mà không có giấy phép sử dụng VLNCN hoặc giấy phép sử 
dụng VLNCN ñã hết hạn;  



d) Nghiên cứu chế thử VLNCN mà không thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
quản lý nghiên cứu khoa học hoặc không ñược các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 
và Bộ Công nghiệp cho phép;  

ñ) Sản xuất, kinh doanh cung ứng, sử dụng VLNCN khi không ñủ các ñiều kiện quy 
ñịnh ñể gây ra sự cố, tai nạn cho người, thiết bị, công trình và môi trường sinh thái;  

e) Sản xuất, kinh doanh cung ứng sản phẩm VLNCN không ñảm bảo chất lượng hoặc 
không ñúng mẫu mã, quy cách ñã ñăng ký;   

g)        Bố trí cán bộ, công nhân hoặc người làm các công việc có liên quan tới VLNCN 
không có trình ñộ tương xứng với chức trách ñảm nhiệm; 

h)         Vận chuyển VLNCN trên các phương tiện không ñược cơ quan có thẩm quyền 
cho phép; 

i)         Người ñược giao quản lý, thủ kho, bảo vệ, áp tải, ñiều khiển phương tiện vận tải, 
thi công nổ mìn hoặc làm các công việc có liên quan tới VLNCN không thực hiện ñúng quy 
ñịnh, làm thất thoát, cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản; 

k)       Tổ chức, cá nhân ñược giao nhiệm vụ ñánh giá, xác ñịnh ñủ ñiều kiện cho các 
dây chuyền sản xuất, các kho tàng, các phương tiện vận tải và thiết bị kỹ thuật phục vụ cho 
việc sản xuất, kinh doanh cung ứng, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, thẩm ñịnh hồ 
sơ cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép sử dụng VLNCN trong khi thừa hành công vụ có 
hành vi lạm dụng quyền hạn, chức vụ làm chậm trễ, ách tắc, gây hậu quả xấu trong sản xuất, 
kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN;  

l)         Không thực hiện chế ñộ thống kê, báo cáo về VLNCN theo quy ñịnh của pháp 
luật về thống kê và quy ñịnh tại Thông tư này.  

  

H. ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
  

1. Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan tổ 
chức kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất việc chấp hành các quy ñịnh của Thông tư này ñối với các 
ñơn vị hoạt ñộng có liên quan tới VLNCN. Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất, Vụ Khoa học, 
Công nghệ, Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, có 
trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật hiện hành về 
VLNCN.  

2. Các Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh quản 
lý, kiểm tra việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN theo quy ñịnh tại Thông tư này và 
những quy ñịnh của các TCVN ñối với VLNCN trên ñịa bàn.  

3. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức quản lý, kiểm tra các ñơn vị thuộc Bộ 
Quốc phòng có liên quan tới VLNCN theo quy ñịnh. 

4. Thông tư này thay thế Thông tư Liên tịch số 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13 tháng 01 
năm 1999 của Liên Bộ Công nghiệp-Nội vụ (nay là Bộ Công an), Thông tư số 11/TT-CNCL 
ngày 13 tháng 3 năm 1996 và Thông tư số 07/2000/TT-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2000 của 
Bộ Công nghiệp và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, ñề nghị các ngành, các ñịa phương, các ñơn vị phản ảnh 
về Bộ Công nghiệp ñể ñược xem xét, giải quyết. 

  
 -  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
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