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KInh gui: Các doanh nghip kinh doanh boa cht 
trên dja bàn thành pM Ha Ni 

Can cir khoãn 3, Diu 9, Nghi djnh s 113/2017/ND-CP ngày 09/10/20 17 
cña Chinh phü quy djnh chi tit và hthng dn thi hàrth mt s diu cüa Lust 
hóa chat: To chzc, cá nhán chi du'ac san xuát, kinh doanh hóa chat san xuát, 
kinh doanh có diéu kin trong linh v.cc cOng nghip sau khi du'crc ccl quan cO 
thám quyên cap Gidy ching nhn di diêu kin và cO trách nhim duy tn th 
diêu kin quy djnh tgi khoán 2 Diu 9, Ngh/ d.inh sO' 113/2017/ND-CT trong 
suOt qua trinh hoçzt dçäng san xuá't, kinh doanh. Tru'&ng hQp t chj'c, cá nhán 
khOng cOn dáp &ng di diu kin s b/thu hi Giá'y ching nhn theo quy d/nh 
tçLi khoán 2 Diêu 18 cia Lut hóa Mt, Si Cong Thuong yêu cu các doanh 
nghip kinh doanh hóa cht thc hin nghiêm các ni dung sau: 

1. To chüc rà soát quy djnh kho chira hóa cht: 

- Các doanh nghip kinh doanh hóa cht trên dja bàn Ha Ni chü dng rà 
soát các diu kin nhm dam bâo duy trI quy djnh v kho chira boa chit. 
Trumg hçip Hcrp dng thuê kho luu tri~ hoc HçTp dng hay thôa thun mua 
ban boa chit trong tnring hçp sü dng kho cüa t chuc, cá nhân mua hoc 
ban hóa chat ht hiu igrc hoc không con dáp irng các diu kin theo quy djnh 

tai dim e, Khoàn 2, Diu 9 Nghj djnh so 113/2017/ND-CP yêu câu doanh 
nghip tm dmg hot dng kinh doanh hóa cht d hoàn thin các thu ti1c v 

kho chua hóa chat theo quy djnh; 

- Di vri các doanh nghip chua hêt hn Hçip dng thuê kho km trEt hoc 
HçTp dng hay thóa thun mua ban hóa chat trong truè'ng hçrp sü dting kho cüa 
t chirc, cá nhân mua hoc ban hóa chat cüa to chuc khác, S Cong Thuung 
yêu cu tnrOc khi ht hin hçp dng nêu trên, doanh nghip chü dng thrc hin 
vic gia hn d duy ti-I diu kin v kho chüa hóa cht theo quy djnh. Trumg 
hçp các doanh nghip sü ding kho chua hóa cht khác thi phãi thirc hin xiii cp 
diu chinh Giy chirng nhân theo quy djnh t?i  Khoàn 5, Diu 10, Ngh djnh so 
1 13/2017/ND-CP cüa ChiInh phñ. 

2. Sau khi hoàn thành vic duy tn các diu kin v kho chüa hóa chat nêu 
trên, yêu cu doanh nghip báo cáo k& qua S Cong Thuang trong vông 05 
ngày d theo döi, quán 1. Tnr?mg hqp k.hông thirc hin ch d báo cáo, S Cong 
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Thucmg sê tin hành kim tra, thu hi Giy chrng nhn di vói nhUng doanh 
nghip không duy tn các diu kin v kho chira hóa cht theo quy djnh ti Diêu 
18 cüa Luât Hóa chat.!. 

Noinhân: 
-Nhutrën(120b); 
- E/c Giám dôc S& (de b/c); 
- Website SCT; 
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