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THÔNG BÁO 
Về việc Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn 

hóa chất năm 2014 
 

 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Khoản 5, Điều 1, Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 

2011 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy 
định;  

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công 
Thương Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho 02 đối tượng là: cấp Lãnh đạo, người 
quản lý trực tiếp các doanh nghiệp (gọi tắt lớp QL) và người lao động trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất (người 
lao động) (gọi tắt lớp CN). 

Nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao nhận thức về an toàn trong hoạt động 
hóa chất chấp hành tốt qui định của pháp luật và đủ điều kiện hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức các lớp huấn luyện về 
kỹ thuật an toàn hóa chất.  

1. Đối tượng tham gia 
- Lãnh đạo, cán bộ quản lý trực tiếp các doanh nghiệp hoạt động hóa chất; 
- Người lao động các bộ phận liên quan trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận 

chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng đến hoạt động hóa chất (người lao động); 
2. Nội dung huấn luyện như Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 

22/10/2014 của Bộ Công Thương 
2.1 Nội dung lớp QL; thời gian 02 ngày dự kiến tổ chức trong quý I/2015  
2.2 Nội dung lớp CN; thời gian 03 ngày dự kiến tổ chức trong quý I/2015  
Sau khóa học, các học viên tham gia đầy đủ và hoàn thành bài kiểm tra sát 

hạch cuối khóa sẽ được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa 
chất” do Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cấp. 

3. Thời gian, địa điểm huấn luyện và học phí:  



- Sở Công Thương sẽ chọn địa điểm thuận lợi, phù hợp để không làm ảnh 
hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Lịch học sẽ được thông báo sau. 
- Học phí: sẽ được thông báo sau, riêng chi phí đi lại, ăn ở do học viên tự lo. 
- Sở Công Thương Tây Ninh đề nghị: 
+ Các đơn vị có nhu cầu đào tạo, huấn luyện, đề nghị đăng ký danh sách số 

người tham dự theo mẫu quy định tại Điều 5 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT 
theo Phụ lục 1 gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/12/2014; gửi nhanh bằng 
email để Sở Công Thương tổng hợp số lượng học viên và gửi qua đường bưu điện, 
fax. 

+ Phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện/Phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh 
biết và thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý. 

Nếu cần biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Phòng Kỹ Thuật An toàn Môi 
trường - Sở Công Thương theo địa chỉ: 304-Cách Mạng tháng tám, phường 2, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0663820273 - Số Fax: 
066.3824726, email: thamsct@gmail.com. Liên hệ đồng chí Thắm – 0918757190. 

Sở Công Thương trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Các doanh nghiệp; 
- Phòng KTHT các huyện/Phòng KT thành phố (biết, 

phối hợp); 
- Ban Giám đốc; 
- P. XTTM-HNKT, VP (đưa Wisite sở); 
- Văn phòng Sở (P/hợp, đưa cổng thành phần Sở); 
- Lưu: VT, KTATMT. thắm 230 b.                     

PHÓ GIÁM ĐỐC 
Đã ký: Phạm Văn Quan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


