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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /SCT-KTAT Sóc Trăng, ngày      tháng  10  năm 2021 

V/v thực hiện các quy định về 

kinh doanh, sử dụng hóa chất 

công nghiệp theo Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP 

 

      

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh hóa chất; 

- Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có sử  

  dụng hóa chất, 

                                        tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007, 

Thực hiện 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; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công Thương về quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, 

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng có ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan 

đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng và tồn trữ hóa chất công nghiệp (gọi tắt là cơ sở 

hoạt động hóa chất) đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó, có một số cơ sở/doanh 

nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động hóa chất, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ 

sở/doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định nêu trên, nhất là việc buôn bán hóa chất 

công nghiệp, nhưng chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Để đảm bảo đủ điều kiện kinh 

doanh và an toàn trong sử dụng hóa chất, Sở Công Thương đề nghị các cơ sở/doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân có kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp thực hiện theo nội dung sau:  

1. Đối với các cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp 

Các cơ sở/doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động kinh doanh phải lập Hồ sơ để được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp (quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP), gồm: 

 - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 1a, Thông tư số 32/2017/TT-BCT. 

 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

 - Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
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 - Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban 

hành. 

 - Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng 

kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy. 

 - Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải 

đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu 

vực kho hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho 

chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa 

thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa 

chất. 

 - Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm 

kinh doanh hóa chất. 

 - Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an 

toàn hóa chất. 

 - Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất.   

 - Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh. 

2. Đối với các cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp 

         a. Về  nhà xưởng, kho chứa hóa chất 

Kho chứa hóa chất phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù 

hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất, phải có lối, cửa thoát hiểm; 

Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió; Phải có 

bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của 

hóa chất, treo ở nơi dễ thấy; Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, 

nổ; Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được 

chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành. 

         b. Về quy định thủ tục hồ sơ an toàn hóa chất 

- Thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp phải 

xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (quy định tại Khoản 2 Điều 20, Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP) phải xây dựng Biện pháp phòng, ngừa ứng phó sự cố hóa chất trước 

khi dự án chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp phê duyệt biện pháp Chủ đầu tư ra quyết 

định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu (Tổ chức, cá 

nhân có thể gửi Biện pháp về Sở Công Thương đóng góp ý kiến trước khi ký quyết định ban 

hành). Mẫu hướng dẫn xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy 

định tại Phụ lục 6, Thông tư số 32/2017/TT-BCT. 
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Về trách nhiệm thực hiện biện pháp: Trong quá trình hoạt động hóa chất, tổ chức, cá nhân 

phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra tại Biện pháp đã được xây dựng; Biện pháp phải được 

lưu giữ tại cơ sở hoạt động hóa chất (đây là căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm 

soát an toàn tại cơ sở hoạt động hóa chất) và gửi Sở Công Thương 1 bản để giám sát, quản lý; 

Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung 

đề ra trong Biện pháp, tổ chức, cá nhân phải bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp cho phù hợp. 

- Thực hiện việc xây dựng phiếu an toàn hóa chất (quy định tại Điều 24, Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP). Phiếu an toàn hóa chất được hướng dẫn tại Phụ lục 9, Thông tư số 

32/2017/TT-BCT. 

- Thực hiện việc tập huấn an toàn hóa chất  (quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 34, Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP).  

c. Về công tác báo cáo 

Tổ chức, cá nhân có kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp báo cáo kết quả thực hiện 

(theo mẫu 5a, Thông tư số 32/2017/TT-BCT) về Sở Công Thương trước ngày 15/01 hàng năm. 

3. Đề nghị Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố 

hỗ trợ triển khai đến các cơ sở/doanh nghiệp trên địa bàn nắm để thực hiện theo quy 

định về điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp theo Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP và Công văn này./.  

 (Nội dung Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 được đăng tải trên Công 

Thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ 

www.socongthuong.soctrang.gov.vn\mục Quản lý công nghiệp) 

 

Nơi nhận:                                                                                          KT.GIÁM ĐỐC 
- Theo danh sách phát hành;      

- Ban QLCKCN tỉnh  (để phối hợp); 

- BBT CTTĐT Sở CT(để phối hợp); 

- Thanh tra sở (để biết); 

- Lưu: VT, KTAT.  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Luông 
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