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Thông tư ban hành QCVN về vật 
liệu nổ công nghiệp

Yên Bái, ngày        tháng  11  năm 2022

Kính gửi: các Tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa 
bàn, Sở Công Thương tuyên truyền, phố biến một số Thông tư có liên quan đến 
vật liệu nổ công nghiệp tới các Tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với một 
số nội dung như sau:

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành một 
số Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với một số loại vật liệu nổ 
công nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2023: Thông tư số 18/2022/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp vi 
sai phi điện MS (ký hiệu QCVN 12-5:2022/BCT); Thông tư số 19/2022/TT-BCT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công 
nghiệp – kíp vi sai phi điện nổ chậm LP (ký hiệu QCVN 12-6:2022/BCT); Thông 
tư số 20/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản 
phẩm vật liệu nổ công nghiệp – dây nổ thường (ký hiệu QCVN 12-7:2022/BCT); 
Thông tư số 21/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL), ký hiệu 
QCVN 12-8:2022/BCT; Thông tư số 22/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Anfo chịu 
nước (ký hiệu QCVN 12-9:2022/BCT); Thông tư số 23/2022/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc 
nổ nhũ tương rời (ký hiệu QCVN 12-10:2022/BCT); Thông tư số 24/2022/TT-
BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công 
nghiệp – mồi nổ tăng cường (ký hiệu QCVN 12-11:2022/BCT); Thông tư số 
25/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật 
liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) ký hiệu QCVN 12-
12:2022/BCT; Thông tư số 26/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Hexogen ký hiệu 
QCVN 12-13:2022/BCT.
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(địa chỉ dowload các thông tư: https://vanban.chinhphu.vn/he-thong-van-
ban?classid=1&mode=1&typegroupid=6)

Để hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian tới đảm bảo 
an toàn và hiệu quả. Sở Công Thương đề nghị các Tổ chức, doanh nghiệp tập 
trung nghiên cứu các tính chất, đặc tính kỹ thuật của các loại vật liệu nổ công 
nghiệp và các biện pháp an toàn được quy định tại các Thông tư nêu trên; có kế 
hoạch sử dụng các loại vật liệu nổ công nghiệp phù hợp với yêu cầu sản xuất và 
đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp tổ chức, doanh nghiệp 
trong triển khai, thực hiện, nhiệm vụ trên./.

     

Nơi nhận:                                                    
- Như trên;
- Công an tỉnh Yên Bái (p/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- TT khuyến công và xúc tiến TM (đăng ND);
- Các Đ/c Lãnh đạo Sở (HĐH);
- Lưu: VT, KTATMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Lân
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