
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

————— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
————————————— 

Số:          /UBND-KT 

V/v tuyên truyền và tiếp tục 

triển khai các văn bản ngành 

công thương 

Sa Đéc, ngày      tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: 
 
 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; 

- Các cơ quan, ban ngành Thành phố; 

- Điện lực Sa Đéc; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường; 

- Doanh nghiệp, Công ty, Cơ sở, Hợp tác 

xã, Tổ hợp tác và Hội quán trên địa bàn 

Thành phố. 
 

Tiếp nhận Công văn số 58/PKT-CT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của 

Phòng Kinh tế Thành phố về việc đề xuất thông tin, phổ biến, triển khai văn bản 

ngành công thương đang hiệu lực và hết hiệu lực (rà soát đợt 1). 

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, phổ biến, triển 

khai các văn bản ngành công thương đang hiệu lực và hết hiệu lực đến các tổ 

chức, cá nhân, nhân dân biết và áp dụng, thực hiện trong quản lý, phục vụ lĩnh 

vực hoạt động công thương và có liên quan. 

2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thành phố các văn bản ngành công thương. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền thanh Thành phố thường xuyên tuyên truyền trên hệ 

thống phát thanh Thành phố. 

4. Giao Uỷ ban nhân dân các xã phường thông tin, phổ biến trong cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình các văn bản ngành công thương đang hiệu lực và 

hết hiệu lực. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác truyền thanh hoặc 

văn hóa - xã hội tham mưu phát trên loa phát thanh xã, phường. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT và các PCT/UBND TP; 

- Phòng KT TP; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC/KT (ND). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Bùi Thanh Sơn 



 
 

Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-KT ngày       tháng       năm 2023  

của UBND Thành phố) 
 

 

1. Các văn bản ngành công thương đang hiệu lực: 

- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ, về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022). 

- Thông tư số 16/2022/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 

công thương (có hiệu lực từ ngày 28/11/2022). 

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hoá chất (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022). 

- Thông tư số 28/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 17:2022/BCT về về an toàn 

đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư số 29/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện 

điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (có hiệu lực từ ngày 

01/7/2023).  

- Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite (có hiệu 

lực từ ngày 01/11/2023).  

- Thông tư 26/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ 

Hexogen (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư 25/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ 

Trinitrotoluen (TNT) (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư số 24/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 
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ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công 

nghiệp - mồi nổ tăng cường (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). 

- Thông tư số 23/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liêu nổ công 

nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư số 22/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công 

nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư số 21/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

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) (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư số 20/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công 

nghiệp - dây nổ thường (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). 

- Thông tư số 19/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

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 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).  

- Thông tư số 18/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-5:2022/BCT về an toàn sản 

phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS (có hiệu lực từ ngày 

01/7/2023). 

- Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về 

việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và 

lắp đặt trạm biến áp (có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2023). 

- Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương, 

quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp 

hợp đồng mua bán điện (có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2023).  

Các văn bản trên được đăng tải trên Website: Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ (đối với Nghị định) vào mục “văn bản quy phạm pháp luật” theo địa 

chỉ: https://vanban.chinhphu.vn; Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (đối 

với Thông tư, Quyết định) vào mục “văn bản pháp luật/văn bản pháp quy” theo 

địa chỉ: https://moit.gov.vn. 

2. Văn bản ngành công thương hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần 

2.1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ 

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng 

điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-31-2018-tt-bct-sua-doi-thong-tu-27-2013-tt-bct-ve-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-396644.aspx
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trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động 

điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

- Các văn bản tại Phụ lục 1 của Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 

19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương năm 2021. 

- Các văn bản tại Điều 1 của Thông tư số 35/2022/TT-BCT ngày 

21/12/2022 của Bộ Công Thương bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

Các văn bản trên được đăng tải trên Website: Cổng thông tin điện tử 

Bộ Công Thương (vào mục “văn bản pháp luật/văn bản pháp quy” theo địa chỉ: 

https://moit.gov.vn). 

2.2. Văn bản hết hiệu lực một phần 

- Điều 28 và mục 12, mục 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư 

do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

- Khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 22/2020/TT- 

BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều 

kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. 

- Một phần các văn bản hết hiệu lực tại Phụ lục 2 của Quyết định số 

65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021. 

Các văn bản trên được đăng tải trên Website: Cổng thông tin điện tử 

Bộ Công Thương (vào mục “văn bản pháp luật/văn bản pháp quy” theo địa chỉ: 

https://moit.gov.vn). 

(Đính kèm Nghị định của Chính phủ và các Thông tư, Quyết định của Bộ 

Công Thương)./. 
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