
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:              /SCT-KTATMT Tây Ninh, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v tự kiểm tra công tác quản lý 

an toàn hóa chất tại đơn vị 
 

  

 

  Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật 

liệu nổ công nghiệp; 

Căn cứ Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương 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 

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

của Luật hóa chất; 

Để công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo 

đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất: báo cáo kết 

quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, điều kiện sản 

xuất, kinh doanh hóa chất (mẫu phụ lục 1 kèm theo). 

- Đối với các doanh nghiệp sử dụng, tồn trữ hóa chất: báo cáo kết quả 

tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong sử dụng, tồn 

trữ hóa chất (mẫu phụ lục 2 kèm theo). 

Báo cáo gửi về Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 304, đường 

Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

trước ngày 15/10/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: 

ntsang@tayninh.gov.vn. 

Sau khi nhận được báo cáo kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, Sở Công 

Thương sẽ có Kế hoạch phúc tra thực tế công tác chấp hành pháp luật về hóa 

chất của các doanh nghiệp. Thời gian phúc tra cụ thể sẽ được thông báo sau. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên 

hệ phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường của Sở Công Thương (số điện thoại: 

02763.820.273, di động: 0936227832 gặp Sang) để được hướng dẫn. 

Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Danh sách doanh nghiệp kèm theo; 

- Cổng TTĐT Sở CT; 

- Lưu: VT, KTATMT. Sang (50)  
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PHỤ LỤC 1 

MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

(Kèm theo Công văn số          /SCT-KTATMT ngày    /    /2020 của Sở Công Thương) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

BÁO CÁO  

(Kết quả kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn,  

điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất) 
 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

 Tên đơn vị: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

  Điện thoại:                                                                  Fax: 

 Loại hình hoạt động: Sản xuất ;     Kinh doanh ;   Sử dụng ;  Tồn trữ  

Kết quả thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 

TT Nội dung 
Chấp 

hành tốt 

Còn hạn 

chế 
Ghi chú 
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1. Quy định về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, thiết bị trong sản xuất, kinh 

doanh hóa chất 

   

 Có bảng hiệu và đèn báo tại lối thoát hiểm của nhà xưởng, kho chứa hóa chất    

 Có thông tin thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất theo quy định trong biển 

báo nguy hiểm treo tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất 

   

 Có treo, đặt biển báo các đặc tính nguy hiểm của hóa chất ở nơi dễ thấy trong nhà 

xưởng, kho chứa hóa chất 

   

 Có bảng nội quy về an toàn hóa chất trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất    

 Có treo, đặt bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ thấy, dễ 

đọc tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm 

   

 Sử dụng hệ thống chiếu sáng đảm bảo đúng quy định, yêu cầu trong sản xuất, cất giữ 

hóa chất 

   

 Sử dụng hệ thống thông gió tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất đáp ứng một trong các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió 

   

 Có hệ thống thu lôi chống sét cho nhà xưởng, kho chứa hóa chất nằm trong khu vực 

được chống sét an toàn 

   

 Có rãnh thu gom và thoát nước cho sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất    
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 Sử dụng bồn chứa ngoài trời có đê bao hoặc có các biện pháp kỹ thuật khác để ngăn 

chặn hóa chất thoát ra môi trường 

   

 Thực hiện kiểm định định kỳ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng 

   

 Duy trì các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ tại 

kho chứa hóa chất đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp; khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng để tồn trữ, bảo quản đối với hóa 

chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; 

   

 Chứa hóa chất trong kho để tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; duy trì việc tồn trữ, bảo quản hóa chất ở một 

khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng để tồn trữ, bảo quản đối với hóa chất hạn chế 

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp 

   

2. Quy định về vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất trong sản xuất, kinh doanh 

hóa chất 

   

 Bảo quản riêng bao bì hóa chất đã qua sử dụng    

 Sử dụng vật chứa, bao bì của hóa chất đảm bảo kín, chắc chắn khi bốc, xếp vận 

chuyển 

   

 Kiểm tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng trước khi nạp hóa chất    

3. Quy định về bảo quản hóa chất trong sản xuất, kinh doanh hóa chất    
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 Thực hiện phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất nguy hiểm    

4. Quy định về vận chuyển hóa chất trong sản xuất, kinh doanh hóa chất    

 Người vận chuyển cử người áp tải khi vận chuyển hóa chất với khối lượng lớn hơn 

mức quy định 

   

 Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với hóa chất vận chuyển theo quy định 

hiện hành về an toàn lao động cho người tham gia vận chuyển 

   

 Sử dụng người tham gia vận chuyển có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 

   

 Vận chuyển hóa chất với phương tiện chứa hóa chất mới sản xuất hoặc thuộc loại sử 

dụng nhiều lần được thử nghiệm, kiểm định trước khi đóng gói 

   

 Thực hiện yêu cầu về đóng gói hóa chất theo quy định phân loại mức đóng gói mà đã 

đưa vào vận chuyển 

   

 Có phương án ứng cứu khẩn cấp khi vận chuyển hóa chất với khối lượng lớn hơn 

khối lượng theo quy định 

   

5. Quy định về nhân lực chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất    

 Sử dụng người phụ trách về an toàn hóa chất tại cơ sở kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện là người có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên về chuyên 
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ngành hóa chất 

 Sử dụng Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản 

xuất hóa chất có trình độ đào tạo từ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất tại cơ 

sở sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 

   

6. Quy định về địa điểm kinh doanh hóa chất    

 Đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy 

định của pháp luật tại cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

   

7. Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất    

 Tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối 

với đối tượng nhóm 3 

   

 Tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối 

với đối tượng nhóm 1, 2 

   

 Lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định    

 Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất đủ thời gian tối thiểu theo quy định cho các đối 

tượng thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3 

   

 Lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất đủ thời gian quy định là 03 năm    
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 Huấn luyện các nội dung về an toàn hóa chất đúng quy định với từng nhóm đối tượng    

 Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất có trình độ đại học trở lên về chuyên 

ngành hóa chất 

   

 Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất có đủ 05 năm kinh nghiệm làm việc về an 

toàn hóa chất 

   

 Thực hiện đúng quy định về kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất    

8. Quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp    

 Ghi đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật tại Sổ riêng theo dõi tiền chất 

công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh 

   

 Có lập Sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp    

 Có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh 

   

9. Quy định về hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất    

 Bảo quản riêng bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng, không tiếp tục được sử 

dụng để san chiết, đóng gói hóa chất 

   

 San chiết, đóng gói hóa chất vào vật chứa, bao bì đảm bảo kín, chắc chắn    
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 Kiểm tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng trước khi san chiết, đóng 

gói hóa chất 

   

 Thực hiện san chiết, đóng gói hóa chất tại địa điểm đảm bảo các điều kiện về phòng, 

chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của 

pháp luật 

   

10. Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

   

 Không viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

   

 Không cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuyển nhượng Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

   

 Sản xuất, kinh doanh đúng địa điểm, quy mô, loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

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

xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

   

 Thực hiện quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 

hóa chất khi có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của cá nhân, tổ chức 

   

 Thực hiện quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh 

hóa chất khi thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh, thay đổi loại hình, quy mô, 
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chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh 

 Hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp  

   

11. Quy định an toàn đối với hóa chất nguy hiểm    

 Có bảng nội quy về an toàn hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm    

 Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại nơi sử dụng, 

cất giữ hóa chất nguy hiểm 

   

 Thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của hóa chất trong biểu trưng cảnh báo đối 

với hóa chất nguy hiểm có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau 

   

 Có nơi cất giữ hóa chất nguy hiểm để sử dụng    

12. Quy định về lưu trữ thông tin, nhân lực, huấn luyện an toàn hóa chất trong sử 

dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hiểm 

   

 Đảm bảo thời gian lưu trữ các thông tin về sử dụng hóa chất tối thiểu là 03 năm, kể từ 

ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó 

   

 Lưu trữ đầy đủ các nội dung thông tin về sử dụng hóa chất, gồm: Tên khoa học, tên 

thương mại của hóa chất; khối lượng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, thải bỏ; mục đích 

sử dụng, phân nhóm nguy hiểm theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi 
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nhãn hóa chất; thông tin liên quan đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất tại cơ sở 

 Lưu trữ các thông tin về hóa chất được sử dụng để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác    

 Có người chuyên trách về an toàn hóa chất tại cơ sở sử dụng hóa chất để sản xuất sản 

phẩm, hàng hóa khác 

   

13. Quy định về hoạt động của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công 

nghiệp 

   

 Không viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp 

   

 Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc 

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu còn thời hạn 

   

14. Quy định về Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc    

 Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc có xác nhận của bên mua hoặc bên bán    

 Có đầy đủ các thông tin theo quy định đối với mỗi Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất 

độc: Tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua 

hoặc người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua 

hoặc bên bán; ngày giao hàng 

   

 Lưu giữ mỗi Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định đối với hóa chất    
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độc 

 Mua bán hóa chất độc có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc    

15. Quy định về phân loại hóa chất    

 Sử dụng Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) từ phiên 

bản 2 năm 2007 trở đi để phân loại hóa chất 

   

 Đưa hóa chất sản xuất trong nước hoặc hóa chất nhập khẩu vào sử dụng, lưu thông 

trên thị trường có thực hiện phân loại hóa chất theo quy định 

   

16. Quy định về Phiếu an toàn hóa chất    

 Xây dựng đủ nội dung bắt buộc của mỗi Phiếu an toàn hóa chất    

 Cung cấp thông tin đúng sự thật về hóa chất nguy hiểm trong Phiếu an toàn hóa chất    

 Cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho cá nhân, tổ chức sử dụng hóa chất nguy hiểm để 

sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác 

   

 Có lập Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt cho hóa chất nguy hiểm trước khi đưa 

vào sử dụng, lưu thông trên thị trường 

   

17. Quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia    
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 Đính kèm hóa đơn mua, bán hóa chất hoặc Giấy báo hàng về cảng đối với trường hợp 

nhập khẩu phi thương mại của đúng hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo 

   

 Đính kèm Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin theo quy định 

của hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo 

   

 Khai báo thông tin về hóa chất nhập khẩu đúng tại Bản khai báo hóa chất nhập khẩu 

qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 

   

 Đảm bảo thời gian lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu tối thiểu là 05 năm 

theo quy định 

   

 Lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định    

18. Quy định về thực hiện yêu cầu của Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất 

   

 Có thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ    

 Thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị 

phục vụ sản xuất 

   

 Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố    

 Đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 

tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và 

thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp 
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 Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy 

hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm 

theo Kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được chủ đầu tư dự 

án sản xuất, kinh doanh hóa chất xây dựng 

   

 Tổ chức huấn luyện, thực hành cho lực lượng ứng phó tại chỗ hoặc tổ chức diễn tập 

phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm đã được xây dựng trong kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt 

   

19. Quy định về khối lượng tồn trữ hóa chất nguy hiểm    

 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm có kê khai hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối 

lượng đã kê khai trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành 

   

 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm không thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong biện pháp hoặc lưu trữ với khối 

lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong biện pháp được phê 

duyệt, trừ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017 

   

 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ với khối lượng 

tồn trữ bằng hoặc nhỏ khối lượng đã kê khai trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất đã được phê duyệt 
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 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm thuộc và không thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ với 

khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong kế hoạch được phê 

duyệt, trừ các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017 

   

20. Quy định về xây dựng biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất    

 Có gửi biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và 

quyết định ban hành biện pháp đến Sở Công Thương để giám sát, quản lý 

   

 Xây dựng đủ nội dung bắt buộc của biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất    

 Có lưu giữ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành tại cơ sở 

hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ 

sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu 

   

 Có lưu giữ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt tại cơ sở 

hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ 

sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu 

   

 Đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm trước khi đưa dự án vào hoạt động 

   

21. Quy định về nội dung báo cáo hóa chất    
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 Có báo cáo đầy đủ các nội dung về tình hình hoạt động hóa chất theo quy định đối 

với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

   

 Có báo cáo đúng về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của đơn vị mình    

22. Quy định về chế độ báo cáo    

 Có thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định hoặc chế độ báo cáo đột xuất về 

tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra, khi chấm dứt hoạt động hóa chất 

hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

   

PHẦN II. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP 

 Nơi nhận: 

- Sở Công Thương (b/c); 

- Lưu: . 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG, TỒN TRỮ HÓA CHẤT 

(Kèm theo Công văn số          /SCT-KTATMT ngày    /    /2020 của Sở Công Thương) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

BÁO CÁO  

(Kết quả kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn  

trong sử dụng, tồn trữ hóa chất) 
 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

 Tên đơn vị: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

  Điện thoại:                                                                  Fax: 

 Loại hình hoạt động: Sản xuất ;     Kinh doanh ;   Sử dụng ;  Tồn trữ  

Kết quả thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong sử dụng, tồn trữ hóa chất 

TT Nội dung 
Chấp 

hành tốt 

Còn hạn 

chế 
Ghi chú 
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1. Quy định về yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, thiết bị trong sử dụng, tồn 

trữ hóa chất 

   

 Có bảng hiệu và đèn báo tại lối thoát hiểm của nhà xưởng, kho chứa hóa chất    

 Có treo, đặt biển báo các đặc tính nguy hiểm của hóa chất ở nơi dễ thấy trong nhà 

xưởng, kho chứa hóa chất 

   

 Có bảng nội quy về an toàn hóa chất trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất    

 Sử dụng hệ thống chiếu sáng đảm bảo đúng quy định, yêu cầu trong cất giữ hóa chất    

 Sử dụng hệ thống thông gió tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất đáp ứng một trong các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió 

   

 Có hệ thống thu lôi chống sét cho nhà xưởng, kho chứa hóa chất nằm trong khu vực 

được chống sét an toàn 

   

 Có rãnh thu gom và thoát nước cho sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất    

 Sử dụng bồn chứa ngoài trời có đê bao hoặc có các biện pháp kỹ thuật khác để ngăn 

chặn hóa chất thoát ra môi trường 

   

 Thực hiện kiểm định định kỳ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng 
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2. Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất    

 Tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối 

với đối tượng nhóm 3 

   

 Tổ chức hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối 

với đối tượng nhóm 1, 2 

   

 Lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định    

 Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất đủ thời gian tối thiểu theo quy định cho các đối 

tượng thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3 

   

 Lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất đủ thời gian quy định là 03 năm    

 Huấn luyện các nội dung về an toàn hóa chất đúng quy định với từng nhóm đối tượng    

 Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất có trình độ đại học trở lên về chuyên 

ngành hóa chất 

   

 Sử dụng người huấn luyện an toàn hóa chất có đủ 05 năm kinh nghiệm làm việc về an 

toàn hóa chất 

   

 Thực hiện đúng quy định về kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất    

3. Quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp    
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 Ghi đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật tại Sổ riêng theo dõi tiền chất 

công nghiệp trong sử dụng, tồn trữ 

   

 Có lập Sổ riêng theo dõi tình hình sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp    

 Có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp trong quá trình sử dụng    

4. Quy định về hoạt động của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công 

nghiệp 

   

 Không viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp 

   

 Nhập khẩu tiền chất công nghiệp có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu còn thời hạn 

   

5. Quy định về Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc    

 Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc có xác nhận của bên mua hoặc bên bán    

 Có đầy đủ các thông tin theo quy định đối với mỗi Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất 

độc: Tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua 

hoặc người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua 

hoặc bên bán; ngày giao hàng 

   

 Lưu giữ mỗi Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định đối với hóa chất    
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độc 

 Mua bán hóa chất độc có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc    

6. Quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia    

 Đính kèm hóa đơn mua, bán hóa chất hoặc Giấy báo hàng về cảng đối với trường hợp 

nhập khẩu phi thương mại của đúng hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo 

   

 Đính kèm Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin theo quy định 

của hóa chất nhập khẩu khi thực hiện khai báo 

   

 Khai báo thông tin về hóa chất nhập khẩu đúng tại Bản khai báo hóa chất nhập khẩu 

qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 

   

 Đảm bảo thời gian lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu tối thiểu là 05 năm 

theo quy định 

   

 Lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định    

7. Quy định về thực hiện yêu cầu của Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất 

   

 Có thực hiện kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ    

 Thực hiện các giải pháp phòng ngừa liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị 

phục vụ sản xuất 
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 Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố    

 Đảm bảo số lượng, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 

tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và 

thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp 

   

 Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy 

hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm 

theo Kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được chủ đầu tư dự 

án sản xuất, kinh doanh hóa chất xây dựng 

   

 Tổ chức huấn luyện, thực hành cho lực lượng ứng phó tại chỗ hoặc tổ chức diễn tập 

phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm đã được xây dựng trong kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt 

   

8. Quy định về khối lượng tồn trữ hóa chất nguy hiểm    

 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm có kê khai hoặc lưu trữ với khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối 

lượng đã kê khai trong biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được ban hành 

   

 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm không thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong biện pháp hoặc lưu trữ với khối 

lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong biện pháp được phê 

duyệt, trừ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017 
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 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ với khối lượng 

tồn trữ bằng hoặc nhỏ khối lượng đã kê khai trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất đã được phê duyệt 

   

 Tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất 

thành phẩm thuộc và không thuộc Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có kê khai trong kế hoạch hoặc lưu trữ với 

khối lượng tồn trữ bằng hoặc nhỏ hơn khối lượng đã kê khai trong kế hoạch được phê 

duyệt, trừ các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt trước ngày 28 tháng 12 năm 2017 

   

9. Quy định về xây dựng biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất    

 Có gửi biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và 

quyết định ban hành biện pháp đến Sở Công Thương để giám sát, quản lý 

   

 Xây dựng đủ nội dung bắt buộc của biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất    

 Có lưu giữ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành tại cơ sở 

hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ 

sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu 

   

 Có lưu giữ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt tại cơ sở 

hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ 

sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu 
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 Đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm trước khi đưa dự án vào hoạt động 

   

10. Quy định về nội dung báo cáo hóa chất    

 Có báo cáo đầy đủ các nội dung về tình hình hoạt động hóa chất theo quy định đối 

với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

   

 Có báo cáo đúng về tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của đơn vị mình    

11. Quy định về chế độ báo cáo    

 Có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình sử dụng hóa chất qua Hệ thống Cơ sở 

dữ liệu hóa chất quốc gia trước ngày 15 tháng 01 hàng năm tại địa chỉ: 

http://chemicaldata.gov.vn 

   

PHẦN II. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI CÔNG VĂN  

(Kèm theo Công văn số          /SCT-KTATMT ngày    / 9 /2020 của Sở Công 

Thương) 
I. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường 

Vũ Hoàng 

Lô 109, KCX & CN Linh Trung III, 

An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 

2 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) Đường số 7, KCN Trảng Bàng, An 

Tịnh, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

3 Công ty TNHH Vật liệu mới Aoxiang 

Việt Nam 

Lô số 42-2-2, đường N16, KCN 

Phước Đông, xã Phước Đông, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

4 Công ty TNHH Sopura Đông Nam Á Lô 24, Đường số 2, KCX & CN 

Linh Trung III, An Tịnh, Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

II. Các doanh nghiệp sử dụng, tồn trữ hóa chất 

5 Công ty TNHH Global Hantex KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

6 Công ty TNHH Lu Thai (Việt Nam) KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

7 Công ty TNHH  Gain Lucky Việt Nam Lô số 40-6, đường N14, KCN Phước 

Đông, xã Phước Đông, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

8 Công ty TNHH Kyungsung Polytech 

Việt Nam 

Lô 36.4, KCN Phước Đông, xã 

Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 

9 Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) Lô 34-6, Đường D11, Khu Công 

Nghiệp Phước Đông, xã Phước 

Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

10 Công ty TNHH SaiLun Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

11 Công ty TNHH Billion Industrial Việt 

Nam 

Lô 43-16, đường N14, KCN Phước 

Đông, xã Phước Đông, huyện Gò 

Dầu, Tây Ninh 

12 Công ty TNHH Halide (Việt Nam) Lô 10-2, đường N8, KCN Phước 

Đông, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng 

Bàng, Tây Ninh 

13 Công ty TNHH New Wide (Việt Nam) Lô 45-16, đường N15, KCN Phước 

Đông, xã Phước Đông, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

14 Công ty CP JSI Vina KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, Tây Ninh 

15 Công ty TNHH Pou Li Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 
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huyện Gò Dầu, Tây Ninh 

16 Công ty TNHH Cao su Và Nhựa Wantai 

(Việt Nam) 

Lô 42-6-2, đường N16, KCN Phước 

Đông, xã Phước Đông, huyện Gò 

Dầu, Tây Ninh 

17 Công ty TNHH KHKT Hóa chất Bảo 

Liên 

KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

18 Công ty TNHH Pioneer Polymers KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

19 Công ty CP Môi trường xanh VN KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

20 Công ty TNHH Cleanwrap Latex VN KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, Tây Ninh 

21 Công ty TNHH Jewel Park Vina KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

22 Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam) KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

23 Công ty TNHH Cao su Thời Ích Đường số 12, KCN Trảng Bàng, 

phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, 

Tây Ninh 

24 Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành Đường số 7, KCN Trảng Bàng, 

phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, 

Tây Ninh 

25 Công ty TNHH DCTT Kiều Minh KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

26 Công ty TNHH Korea Tape VN KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

27 Công ty TNHH Lucidau Jewelry KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

28 Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây 

Ninh 

KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

29 Công ty TNHH Jinkeli Việt Nam KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

30 Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone Linh 

Trung 

KCX Linh Trung III, phường An 

Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

31 Công ty TNHH Katagiri Industry KCX Linh Trung III, phường An 

Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

32 Công ty TNHH Hàn Việt Trục 

SILICONE 

KCX Linh Trung III, phường An 

Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

33 Công ty TNHH SX Bao bì Ampac Việt 

Nam 

KCX Linh Trung III, phường An 

Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

34 Công ty TNHH Thái KK Industry Lô 26-27, đường số 2, KCX Linh 

Trung III, phường An Tịnh, thị xã 

Trảng Bàng, Tây Ninh 

35 Công ty TNHH Ichihiro Việt Nam KCX Linh Trung III, phường An 
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Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

36 Công ty TNHH Công nghiệp nhựa 

Xinsheng Việt Nam 

KCX Linh Trung III, phường An 

Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

37 Công ty TNHH Hansae TN Đường số 4, KCX&CN Linh Trung 

III, phường An Tịnh, thị xã Trảng 

Bàng, Tây Ninh 

38 Công ty TNHH Tejing Việt Nam Lô 110, KCX&CN Linh Trung III, 

phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, 

Tây Ninh 

39 Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông Đường số 4, KCX & CN Linh Trung 

III, phường An Tịnh, Thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

40 Chi nhánh Công ty TNHH SX – TM 

MEBIPHA 

Lô A11-1, KCN Thành Thành Công, 

phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

41 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG Đường N14, Khu Công Nghiệp 

Phước Đông, xã Phước Đông, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

42 Công ty TNHH Young IL Việt Nam KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

43 Công ty TNHH Kuo Yuen KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

44 Công ty TNHH may mặc First Team 

Việt Nam 

KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

45 Công ty CP Đông Nam Đức Thành KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

46 Công ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng 

Kông (Việt Nam) 

Lô A12, đường D3, KCN Thành 

Thành Công, phường An Hòa, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

47 Công ty TNHH Dệt Jifa Thành An (Việt 

Nam) 

KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

48 Công ty TNHH Ritar Power (Việt Nam) KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

49 Công ty CP công nghiệp PINNACLE 

(Việt Nam) 

KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

50 Công ty CP Khu Công nghiệp Thành 

Thành Công 

KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 
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Ninh 

51 Công ty TNHH Winga (Việt Nam) KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

52 Công ty TNHH Xiang Jiang Group (VN) KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

53 Công ty TNHH Transasia Tantec KCN Thành Thành Công, phường 

An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

54 Công ty TNHH Can Sports Việt Nam ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

55 Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài Khu thương mại Hiệp Thành, Mộc 

Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh 

56 Công ty CP Cao su Nước Trong Xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây 

Ninh 

57 Công ty TNHH VMC Hoàng Gia ấp Thanh Phước, Xã Thanh Điền, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh 

58 Nhà máy cao su Tân Thành  Ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, Tân 

Châu, Tây Ninh 

59 Nhà máy chế biến cao su Liên Anh thuộc 

Công ty TNHH sản xuất cao su Liên Anh 

466, đường Trần Văn Trà, ấp Kinh 

Tế, xã Bình Minh, TP Tây Ninh 

60 Công ty CP Môi trường Thái Tuấn Tổ 8, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, Tây Ninh 

61 Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam KCN Chà Là, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

62 Công ty TNHH MTV Sản xuất và 

Thương mại Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh 

Xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây 

Ninh 

63 Công ty CP Thành Thành Công – Biên 

Hòa 

Ấp Tân lợi, xã Tân Hưng, huyện 

Tân Châu, Tây Ninh 

64 Công ty TNHH Săm Lốp xe Liên Phúc Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

65 CNSX Tinh bột sắn – Công ty TNHH 

Miwon Việt Nam tại Tây Ninh 

Ấp B2, xã Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu, Tây Ninh 

66 Công ty TNHH Phát triển KCN TMTC ấp Thuận Đông, Xã Lợi Thuận, 

Huyện Bến Cầu, Tây Ninh 

67 Công ty TNHH MTV Môi trường xanh 

Huê Phương VN 

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện 

Gò Dầu, Tây Ninh 

68 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, 

Tỉnh Tây Ninh 

69 Công ty CP Cao su Tân Biên Xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây 

Ninh 
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70 NM sản xuất tinh bột sắn Tân Châu - 

 Chi nhánh công ty CP nông sản Thực 

 Phẩm Quảng Ngãi 

Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, 

Tây Ninh 

71 Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam Lô C4 và C8, đường N5, KCN 

TMTC, ấp Thuận Đông, Xã Lợi 

Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh 

72 Công ty TNHH SunjinMộcBài KCN TMTC, ấp Thuận Đông, Xã 

Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây 

Ninh 

73 Công ty TNHH Baek San TechpreneViệt 

Nam 

KCN TMTC, ấp Thuận Đông, Xã 

Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây 

Ninh 

74 Công ty TNHH Kỹ thuật Derjinh (VN) KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 

75 Công ty TNHH Xuân Hồng Xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh 
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