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THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 
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1. MỤC ĐÍCH 

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 

 

2. PHẠM VI 

- Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an 

toàn tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật. 

 - Cán   , c ng chức thu c    C ng  h  ng. 

 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

-  iêu chuẩn quốc gia  CVN I O 9001:2015 

- Các văn  ản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1) 

 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- MHHT:  M  hình hệ thống quản lý chất l ợng theo  iêu chuẩn quốc gia 

 CVN I O 9001:2015 của    C ng  h  ng Bình Định 

- TTHC:    hủ tục hành chính 

- TCTN:   iền chất thuốc nổ 

- ĐC:    Địa chỉ 
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5. NỘI DUNG QU  TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 
- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và c ng cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết m t số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và c ng cụ hỗ trợ;  

-  h ng t  số 13/2018/ T-BC  ngày 15/6/2018 của B  tr  ng B  C ng  h  ng quy 

định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ c ng nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 

xuất vật liệu nổ c ng nghiệp. 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản chính Bản sao 

1 
Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn (BM.QT.KTAT.06-01) 
X  

2 
Danh sách ng ời đề nghị đ ợc cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn (BM.QT.KTAT.06-02) 
X  

3 
02 ảnh (3×4 cm) của ng ời trong danh sách đề nghị cấp 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
X  

4 

 ài liệu huấn luyện chi tiết phù hợp cho từng đối t ợng 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định 

số 71/2018/NĐ-CP 

X  

5.3 Số lƣợng hồ sơ 

 01     

5.4 Thời gian xử lý 

 18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ s  hợp lệ 

5.5 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

  ổ chức 

5.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

    C ng  h  ng Bình Định 

5.7 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 B  phận tiếp nhận hồ s  và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của    

C ng  h  ng tại  rung tâm Phục vụ hành chính c ng tỉnh Bình Định 

5.8 Phí, lệ phí 

 Theo quy định. 
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5.9 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả 

B1 Nộp hồ sơ 
Tổ chức/ 

Cá nhân 

- Sáng:  

  7h00- 

11h30; 

- Chiều:  

  13h30-

17h00.  

Theo mục II 

B2 Xem xét, tiếp nhận hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp 

nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, 

hẹn ngày trả kết quả (theo Biểu mẫu 

BM 01); Chuyển hồ sơ đến phòng 

chuyên môn (theo Biểu mẫu BM 

05); 

- Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ thì 

thực hiện yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ (theo Biểu mẫu BM 02) 

hoặc từ chối tiếp nhận giải quyết hồ 

sơ (theo Biểu mẫu BM 03). 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả. 

0,5 ngày BM 01, BM 02, 

BM 03, BM 05. 

B3 Giải quyết hố sơ: Phòng KTAT-

MT 

 

 

 

1 Phân công thụ lý hồ sơ Lãnh đạo 

phòng 

0,5 ngày  

2 

Chuyên viên giải quyết: 

- Trƣờng hợp thành phần hồ sơ 

không đáp ứng yêu cầu, phòng 

chuyên môn chuyển thông tin cho 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thông báo cho tổ chức, cá nhân biết, 

nêu rõ lý do.  

- Trƣờng hợp thành phần hồ sơ đáp 

ứng yêu cầu, thực hiện bƣớc tiếp 

theo. 

Chuyên viên 0,5 ngày 

 

3 

Xem xét, thẩm định hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thẩm định chƣa đạt 

yêu cầu, trả lại hồ sơ kèm theo văn 

bản nêu rõ lý do (Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo BM 02 

hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải 

quyết hồ sơ theo BM 03) để gửi cho 

tổ chức, cá nhân thông qua Trung 

tâm phục vụ hành chính công. 

- Trƣờng hợp thẩm định đạt yêu 

cầu, dự thảo thông báo kế hoạch 

huấn luyện, kiểm tra cho tổ chức đề 

Chuyên viên 2,5 ngày 
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nghị. 

4 

Kiểm tra hồ sơ, Thông báo: 

- Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở 

xem xét, phê duyệt. 

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại 

chuyên viên. 

Lãnh đạo 

Phòng 
0,5 ngày Thông báo  

5 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt: 

- Nếu đồng ý: Ký vào Thông báo 

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại 

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xử lý. 

Lãnh đạo Sở  0,5 ngày Thông báo  

6 Tổ chức kiểm tra 

Phòng Kỹ 

thuật an toàn – 

Môi trƣờng 

10 ngày Bài kiểm tra 

7 

Chấm điểm: 

+ Trƣờng hợp “Không đạt” thông 

báo cho tổ chức, đơn vị. 

+ Trƣờng hợp “Đạt” thì dự thảo 

Giấy chứng nhận 

Chuyên viên 1,5 ngày Giấy chứng nhận 

8 

Kiểm tra hồ sơ, Giấy chứng nhận: 

- Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở 

xem xét, phê duyệt. 

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại 

chuyên viên. 

Lãnh đạo 

Phòng 
0,5 ngày Giấy chứng nhận 

B4 

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt: 

- Nếu đồng ý: Ký vào Giấy chứng 

nhận. 

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại 

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xử lý. 

Lãnh đạo Sở 0,5 ngày Giấy chứng nhận 

B5 

Phát hành Giấy chứng nhận và trả 

kết quả qua Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Văn phòng Sở 

0,5 ngày 

 

Cập nhật thông tin vào Danh mục 

hồ sơ lƣu. 
Chuyên viên 

BM.HD.SCT.02-

03 

Cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi 

kết quả xử lý công việc 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả 

BM 06 

Thống kê kết quả giải quyết TTHC Công chức tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả 

BM 07 

5.10 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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 Giấy chứng nhận 

5.11  êu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 Kh ng 
 

6. BIỂU MẪU  

Nêu các Biểu mẫu sử dụng tại các bƣớc công việc. 

TT Tên biểu mẫu Mã hiệu 

1.  
Mẫu giấy tiếp nhận hồ s  và hẹn trả kết quả (kèm 
theo MHHT) 

BM 01 

2.  
Mẫu phiếu yêu cầu  ổ sung, hoàn thiện hồ s  (kèm 
theo MHHT) 

BM 02 

3.  
Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ s  (kèm 
theo MHHT) 

BM 03 

4.  
Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm 
theo MHHT) 

BM 04 

5.  
Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ s  

(kèm theo MHHT) 
BM 05 

6.  Mẫu sổ theo dõi hồ s  (kèm theo MHH ) BM 06 

7.  Mẫu sổ theo dõi hồ s  (kèm theo MHH ) BM 07 

8.  Mẫu danh mục hồ s  l u (kèm theo MHH ) BM.HD.SCT.02-03 

9.  Mẫu  Đ n đề nghị BM.QT.KTAT.06-01 

10.  Danh sách ng ời đề nghị đ ợc huấn luyện BM.QT.KTAT.06-02 

7.  HỒ SƠ CẦN LƢU  

B  hồ s  cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ thực hiện đ ợc 

l u gồm các hồ s  sau: 

TT Tài liệu trong hồ sơ Tổ chức, cá nhân lƣu 

1.  
Các thành phần hồ sơ (mục 5.2) (trừ các ảnh (cỡ 

3×4 cm) của ng ời đề nghị) 

Phòng chuyên môn xử lý chính, 

trực tiếp 

2.  
Danh sách những ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận 

Phòng chuyên môn xử lý chính, 

trực tiếp 

3.  
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu 

số 01 kèm theo MHHT) 

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả. 

4.  
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo 

Mẫu số 05 kèm theo MHHT) 

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả. 

 



 8 

 

………
(1)

……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: ……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤ  ĐỀ NGHỊ 

…………
(2)
………… giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng Bình Định 

Tên cơ sở hoạt động tiền chất thuốc nổ: ……  ……… 

Nơi đặt trụ sở chính: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………… Fax: ………………. Email: ……………………… 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về 

vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

…
(1)

… đề nghị Sở Công Thƣơng Bình Định  ………….
(2)

……giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (danh sách kèm theo) cho các đối tƣợng liên quan tới 

hoạt động tiền chất thuốc nổ của …
(1)

…./. 

 Bình Định, ngày …… tháng … năm …… 

 GIÁM ĐỐC 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

Nguyễn Văn A 

Hồ s  gửi kèm theo: …………………………. 

 
Chú thích: 
(1)

 Tên tổ chức, doanh nghiệp (Ví dụ: Công ty A); 
(2)

 Nội dung đề nghị (Ví dụ: Kiểm tra, cấp hoặc huấn luyện, kiểm tra, cấp). 

 

BM.QT.KTAT.06-01. 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤ  CHỨNG NHẬN HUẤN LU ỆN KỸ THUẬT AN TOÀN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

TT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đối tƣợng Trình độ chuyên 

môn 
Chức danh tại cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1       
2       
…       

 
Chú thích: 
(5)

 Đối tƣợng đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận; 
(6)

 Trình độ chuyên môn phù hợp với đối tƣợng 
(5)

; 
(7)

 Chức danh mà đối tƣợng đang phụ trách tại cơ sở (Ví dụ: Cán bộ kỹ 

thuật, công nhân). 

 

Bình Định, ngày … tháng … năm … 
GIÁM ĐỐC 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

Nguyễn Văn A 
 

 

BM.QT.KTAT.06-02. 
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