
 

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

  SỞ CÔNG THƯƠNG   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /TB-SCT  Tây Ninh, ngày       tháng 01 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO 

Triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP  

ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT  

ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5105/VP-KTTC ngày 

26/10/2017 về việc giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai 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; 

Đồng thời, ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 

32/2017/TT-BCT 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;  

 Nay Sở Công Thương thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện/thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các đơn vị có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính 

phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương. 

Toàn văn Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-

BCT của Bộ Công Thương được đăng tải trên mục “Văn bản pháp quy” của website Sở 

Công Thương, địa chỉ: https://socongthuong.tayninh.gov.vn/. 

Đề nghị các đơn vị khai thác văn bản tại địa chỉ đã thông báo để thực hiện đúng 

quy định, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất căn cứ 

vào mẫu 05a Phụ lục 5 để báo cáo tình hình hoạt động hóa chất của đơn vị gửi về Sở 

Công Thương trước ngày 15/01 hàng năm. 

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

hệ về Sở Công Thương (Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, địa chỉ: số 304, đường 

Cách mạng tháng 8, Khu phố 3, Phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; điện 

thoại: 02763.820273) để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

     

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Chi cục Quản lý Thị trường; 

- UBND các huyện/thành phố; 

- Phòng KTHT các huyện/thành phố; 

- Các cơ sở SX, KD, DV; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tin trên website Sở); 

- Lưu: VT, KTATMT. Sang (200). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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