
 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:            /SCT-KTATMT 
 

V/v tăng cường công tác quản lý 

hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc 

nổ và vật liệu nổ công nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày        tháng    năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công 

Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc 

nổ và vật liệu nổ công nghiệp; 

 Để công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ 

công nghiệp 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: 

1. Đối với các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh: 

- Thực hiện thống kê chi tiết các kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ do đơn vị 

quản lý và báo cáo về Cục Hóa chất, địa chỉ: Số 21, Phố Ngô Quyền, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30/9/2020 (mẫu báo cáo kèm theo). 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công 

nhân viên trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về công tác đảm bảo an 

toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn lao động liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ hóa chất tại đơn vị. 

- Tăng cường kiểm tra các vị trí, nguồn, điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa 

chất tại đơn vị, kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục và có giải pháp bảo vệ an 

toàn khu vực. Bổ sung trang bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất đầy đủ về 

số lượng, chủng loại, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi sử dụng. 

- Xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo 

hướng dẫn tại Phụ lục 6 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của 

Bộ Công Thương phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa 

chất nguy hiểm, đảm bảo tốt nhất khả năng phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự 

cố. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ, công 

nhân làm việc có liên quan đến hóa chất theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 

của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. 

- Chủ động phối hợp thông tin về sự cố hóa chất (nếu vượt quá tầm kiểm 

soát, ứng phó của đơn vị) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời hỗ 

trợ trong công tác ứng phó, xử lý.  
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- Thực hiện 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 theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-

BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương. 

- Đối với các đơn vị sử dụng, bảo quản tiển chất thuốc nổ (theo Danh mục 

tiền chất thuốc nổ được quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 13/2018/TT-

BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương) thì ngoài các nội dung trên, phải bố 

trí khu vực kho chứa tiền chất thuốc nổ đảm bảo an toàn theo quy định tại Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử 

nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

2. Đối với các doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh: 

- Thực hiện thống kê chi tiết các kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp do đơn vị quản lý và báo cáo về Cục Kỹ thuật an toàn và 

Môi trường công nghiệp, địa chỉ: Số 25, Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội trước ngày 30/9/2020 (mẫu báo cáo kèm theo). 

- Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp kho chứa vật liệu nổ công nghiệp 

đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc 

nổ. 

- Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn 

đối với các đối tượng tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp. 

- Rà soát, lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, chuẩn 

bị công cụ, phương tiện, thiết bị phòng ngừa, ứng phó theo kế hoạch.  

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: 

0936227832) để được hướng dẫn. 

Sở Công Thương thông báo đến Quý doanh nghiệp biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cục Hóa chất (b/c); 

- Cục Quản lý thị trường (p/h); 
- Cục Hải quan (p/h); 

- UBND thành phố Tây Ninh; 

- UBND các huyện, thị xã; 
- Cổng TTĐT Sở CT;                   

- Lưu: VT, KTATMT. Sang  

 



 

PHỤ LỤC 1 

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-BCT 

(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  

(Công tác thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 13⁄8⁄2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Tăng cường công tác  

quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp) 
 

         PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

    Địa chỉ các kho cất giữ: 

Điện thoại:                                                                  Fax 

3. Loại hình hoạt động: Sản xuất ;     Cất giữ ;   Sử dụng ;  Bãi cảng ;  Kho ngoại quan ;    Doanh nghiệp dịch vụ 

logistics ; 

4. Hàng hóa nguy hiểm:                              HCNH ;                   TCTN ;                     VLNCN ; 

5. Đã hoàn thành thực hiện: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ; 

                                                 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất  ; 

                                                 Báo cáo đánh giá rủi ro ; 

                                                 Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp ; 
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                                                 Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường . 

 

STT 

Chủng loại 

hàng hóa 

HCNH, 

TCTN và 

VLNCN 

Trạng 

thái vật 

lý 

Khối 

lượng 

hóa chất 

(tấn/năm) 

Phân loại hàng  

hóa nguy hiểm 

Nhận dạng 

đặc tính nguy 

hiểm của hóa 

chất 

Thời gian lưu 

trữ 

(các bãi cảng, 

kho ngoại 

quan, kho của 

doanh nghiệp 

dịch vụ 

logistics) 

Quy cách xếp đống của 

hàng hóa HCNH, TCTN và 

VLNCN 

Loại  Nhóm 

1         

2         

3         

         PHẦN II. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP 

 
 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

1. Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại sau đây: 

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ. 

Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng. 

Nơi nhận: 

- 

- Lưu: . 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Nhóm 1.2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng. 

Nhóm 1.3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng. 

Nhóm 1.4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể. 

Nhóm 1.5: Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng. 

Nhóm 1.6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng. 

Loại 2. Khí. 

Nhóm 2.1: Khí dễ cháy. 

Nhóm 2.2: Khí không dễ cháy, không độc hại. 

Nhóm 2.3: Khí độc hại. 

Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy. 

Loại 4. 

Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy. 

Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy. 

Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy. 

Loại 5. 

Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa. 

Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ. 

Loại 6. 

Nhóm 6.1: Chất độc. 

Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh. 

Loại 7: Chất phóng xạ. 

Loại 8: Chất ăn mòn. 

Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác. 

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất 

Theo tiêu chí phân loại Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS: Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals). 

Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn 

cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất:  

a) Dễ nổ; 

b) Ôxy hóa mạnh; 
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c) Ăn mòn mạnh; 

d) Dễ cháy;  

đ) Độc cấp tính; 

e) Độc mãn tính;  

g) Gây kích ứng với con người; 

h) Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; 

i) Gây biến đổi gen; 

k) Độc đối với sinh sản; 

l) Tích luỹ sinh học; 

m) Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; 

n) Độc hại đến môi trường. 
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