
UBND THANH PHO HA NQ1 
S1 CONG THU'ONG 

S: 4gCc7SCTQLCN 
V/v Tang cthng cong tác quãni an toãn 
hóa chat trên dja bàn thành phô Ha Nôi. 

CONG HOA xA HQI CI]IJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Tn' do — Hinh phüc 

Ha Nói, ngày O tháng 10 näm 2019 

KInh glri: Các doanh nghip san xut, kinh doanh, sü dicing hóa cht trên 
dja bàn Thành phô Ha Ni 

Can ct'r Lut Hoá ch.t so 06/2007/QH12 ngày 2 1/11/2007; 

Can cir Nghj djnh s 1 13/2017/ND-CP ngày 09/10/2017 cüa Chinh phü 

Quy djnh chi ti& và hi  rng dn thi hành mt s diu cüa Lut Hóa cht; Nghj 

djnh s 71/2019/ND-CP ngây 30/8/2019 cüa ChInh phü quy dinh  xir pht vi 

phm hành chinh trong lTnh vçrc boa cht và 4t 1iu ni Cong nghip; Thông tix 

s 32/2017/TT-.BCT ngày 28/12/20 17 cüa Bô Công; Chi thi sêi 09/CT-BCT ngày 

08/8/20 19 cüa B Cong Thixcmg; 

Nhm nâng cao hiu qua cong tác quàn 1 an toàn hôa cht, duy tn th.thng 

xuyên viêc dam báo cong tác an toàn cüa các ca sO' san xut hóa cht, các co' sO' 

kinh doanh hóa cht và các co' sO' s1r dyng boa cht (Các co sO' hot dng hóa 

chit), SO' Cong Thiiong thành pM Ha Ni yeu cu co sO' hoat  dng boa cht 

trin khai thirc hin: 

1. Lap K hoch phOng ngTa irng phó sir c hóa cht hoc Bin pháp phông 

ngüa i.img phó sir c hOa cht và t chtrc din tp các tinh hung trong bàn k 

hoch (bin pháp) theo ding quy djnh t.i Nghj dnh s 113/2017/ND-CP ngày 

09/10/20 17 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit và huOiig dn thi hành mt s diu 

cüa Luât Hóa ch.t. 

2. Rà soát các 1oi hóa chAt và khôi 1uçng ton trft lan nhAt c.n phái xay 

d1rng K hoch phOng ngra, Lrng phó sr c hóa chAt hoc Bin pháp phông ngra 

1rng phó si,r c hóa chiL theo dung chi do cüa Bô Cong Thuong ti Clii thj s 

09/CT-BCT ngày 08/8/2019. 

3. TO chuc huân 1uyn an toàn hóa chat cho các di tung lien quan den 

hot dng hóa chAt dir?c quy djnh ti Diu 31, 32, 33, 34, Nghj djiih s 

113/201 7/ND-CP cüa ChInh phü. 

4. Chü co sO' hot dng hOa chAt tang cuO'ng cOng tác kim tra, duy trI 

thuO'ng xuyên cong tác dam bàn an toàn hóa chAt ti co sO'. Hoàn thin vic ghi 

nhãn hóa chAt, cãnh báo an toàn hOa chAt, ni. quy an toàn hóa chAt, phân khu 



GIAM nOc 
: 

(YL1,  
I  

vi1c lu'u giü hóa cht cô dc tinh riêng bit tránh sir c gay phàn iirng giüa các 

1oi hóa chit và các bin pháp irng phó, thu gom hóa cht khác nhau... 

Sô Cong Thung Ha Ni d ngh các co s& hot dng hoá chit trin khai 

va báo cáo kt qua th'çrc hin nhüng ni dung trên v S Cong Thuang Ha Ni 

tnthc ngày 3 1/10/2019 d tong hçTp, báo cáo TJBNID Thãnh ph và B Cong 

Thucmg. Vic xi1 l vi phm v ch d báo cáo, các vi phm khác trong hot 

dng cüa các doanh nghip, tOy theo miirc d vi phm, các ngnh, các cp 

UBND trên dja bàn Thành ph së xem xét, xr 1 theo các ch tài ti Nghj djnh 

so 71/2019/ND-CP ngày 30/8/2019 cüa ChInh phü quy dnh xir ph.t vi phm 

hành chInh trong lTnh vçrc hóa ch.t và vt lieu nO cong nghip có hiu l'irc tx 

ngày 15/10/2019. 

Thông tin chi tit lien h: Phông Quàn l cong nghip — S& Cong Thumig 

Ha Nôi, DT: 024.22 1 5 5520/ 0983112183, Email: nnqsctgmai1.com; dia chi s 

331 dithng Cu Giy, qun Cu Giy, Ha Ni./ 

No'inlzân: 
- Nhu kInh gri; 
- Die Giám doe SO' (debie); 
- Cáe Die PhO Giám dOc; 
- UBND the qun, huyên, thi xa (de phôi hçrp); 
- BQL các KCN, CX Ha Ni; 
- ChO dlâu tu các CCN; 
- Luu VT, QLCN(03b). 

Nguyen Thanh Hãi 
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