
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /2019/QĐ-UBND 

 

   Bắc Giang, ngày      tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 

27/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, 

vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6  năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Công Thương ban hành quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 59/TTr-SCT 

ngày 13 tháng 11 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của 

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ 

công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 

27/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận 

chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

Điều 3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Công thương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

Bản điện tử: 

LĐVP, TT Thông tin (đăng CB). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyêñ Thi ̣ Thu Hà 
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