
1 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
____________ 

 

Số:      /2022/TT-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng 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 
_________________________________ 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất; Nghị định số …/2022/ NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

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

của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 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.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 

12 năm 2017 của Bộ trưởng 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 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn thi hành và quy định cụ thể: 

Dự thảo 02 
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b) Một số loại biểu mẫu bao gồm: mẫu Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất 

độc; các biểu mẫu báo cáo trong hoạt động hóa chất; mẫu Sổ theo dõi tình hình 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp;”. 

2. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 

“Điều 3a. Thời hạn của Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn 

chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp 

1. Giấy phép cấp mới và cấp điều chỉnh có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể 

từ ngày cấp; 

2. Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã 

cấp.”. 

3. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 4  

“Điều 4. Ban hành biểu mẫu 

6. Ban hành tại Phụ lục 11 Hướng dẫn lập Sổ theo dõi tình hình sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 6  

“Điều 6. Phân loại và ghi nhãn hóa chất 

3. Việc ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

Nghị định số 111/2021 ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa và được hướng dẫn tại Phụ lục 8 kèm theo Thông 

tư này. Nhãn hóa chất bao gồm các nội dung sau: 

a) Tên hóa chất; 

b) Mã nhận dạng hóa chất (nếu có); 

c) Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có); 

d) Biện pháp phòng ngừa (nếu có); 

đ) Định lượng; 

e) Thành phần hoặc thành phần định lượng; 

g) Ngày sản xuất; 

h) Hạn sử dụng (nếu có); 

i) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất;  

k) Xuất xứ hóa chất; 

l) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản. 
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5. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm được quy định 

tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy 

định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường thủy nội địa.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 

“Điều 7. Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm được quy 

định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số …/2022/ NĐ-CP trước khi đưa hóa chất vào 

sử dụng, lưu thông trên thị trường phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất bao 

gồm các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 của Thông tư này và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung Phiếu an toàn hóa chất.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 9 

“Điều 9. Chế độ báo cáo 

1. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân 

a) Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động 

hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 

này thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; 

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có 

trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra 

trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hóa chất đến Sở Công 

Thương nơi tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng 

hợp tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo 

Mẫu số 05b quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này thông qua Cơ sở dữ liệu 

hóa chất quốc gia.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm b khoản 5 Điều 10 

“Điều 10. Trách nhiệm của các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công 

Thương, Sở Công Thương và lực lượng Quản lý thị trường 

1. Cục Hóa chất là cơ quan đầu mối của Bộ Công Thương thực hiện quản lý 

hoạt động hóa chất. 

Cục Hóa chất chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện các nội dung quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công Thương: 
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a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý hóa chất; các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch, cơ 

chế, chính sách phát triển ngành hóa chất; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

chuyên ngành hóa chất; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật 

về quản lý hóa chất; 

c) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất 

hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp của tổ chức, cá nhân; 

tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương 

ủy quyền Cục trưởng Cục Hóa chất cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi Giấy 

phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

công nghiệp; 

d) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp của tổ chức, cá nhân, trình 

lãnh đạo Bộ Công Thương thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định, 

trình lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 

đ) Tiếp nhận thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu của các tổ chức, cá 

nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

e) Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia, hệ thống phòng thí nghiệm 

đánh giá hóa chất mới tại Việt Nam; cập nhật Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; 

g) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm theo thẩm quyền trong hoạt động hóa chất. 

5. Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị; thẩm định hồ sơ; cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, 

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của tổ chức, cá nhân;”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 

“Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

3. Điều khoản chuyển tiếp đối với Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa 

chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, Giấy chứng nhận 

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

trong lĩnh vực công nghiệp 

a) Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy 

chứng nhận trước khi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực được tiếp tục 

thực hiện cho đến khi Giấy phép, Giấy chứng nhận hết thời hạn;  
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b) Đối với Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực công nghiệp được cấp trước ngày Nghị định số 

…./2022/NĐ-CP có hiệu lực, thời hạn của Giấy phép được tính thêm 05 năm kể 

từ ngày Thông tư này có hiệu lực.”. 

Điều 2. Bãi bỏ và thay thế một số quy định tại Thông tư số 

32/2017/TT-BCT 

1. Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT: Điểm a 

khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4; khoản 1 Điều 5; 

khoản 4 Điều 6; khoản 1, khoản 2 Điều 8; các Phụ lục số 01, 02, 03, 06, 07. 

2. Bãi bỏ Phụ lục 05 Thông tư số 32/2017/TT-BCT và thay thế bằng Phụ 

lục 05 Thông tư này. 

3. Bãi bỏ khoản 6, 9, 10 Phụ lục 08 Thông tư số 32/2017/TT-BCT và 

thay thế bằng khoản 6, 9, 10 Phụ lục 08 Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2022.  

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu viện dẫn trong Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các 

tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, giải quyết./.  

Nơi nhận:      
- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

- Lãnh đạo Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; 

- Lưu: VT, HC, PC.              

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên 
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Phụ lục 5 

(Kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BCT ngày     tháng    năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
 

Ký hiệu Mẫu văn bản 

Mẫu 05a Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất (dành cho tổ chức, cá nhân) 

Mẫu 05b Mẫu Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất (dành cho Sở Công Thương) 
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Mẫu 05a 
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

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

Số: ……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------------ 

(1)………., ngày…tháng…năm ….. 

 

Kính gửi:  

- Cục Hóa chất; 

- Sở Công Thương……………. (2) 

 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số …/2022/ NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 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 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số ......./2022/TT-BCT ngày …. tháng .... năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

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,  

(Tên tổ chức, cá nhân) báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm ……. như sau: 

 

Phần I: THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tổ chức/ cá nhân: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà:….   Phường/xã:.., Quận/Huyện:…, Tỉnh/Thành phố:…                                                                            

Điện thoại:                                                                           Fax: 
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3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số …….do …… cấp ngày …… tháng ……… năm…… 

4. Mã số thuế: ……. 

5. Danh sách các cơ sở hoạt động hóa chất: 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Fax 

     

     
 

Phần II: XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 

- Yêu cầu báo cáo các hóa chất là tiền chất công nghiệp; hóa chất Bảng; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

công nghiệp; hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và các hóa chất nguy hiểm khác.  

- Đối với hỗn hợp chất, liệt kê các thành phần hóa chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn 0,1% (không áp dụng cho hóa chất Bảng). 

- Hàm lượng của hóa chất tính chính xác hoặc trung bình hàm lượng % của hóa chất trong hỗn hợp chất. 

1. Cơ sở hóa chất 1:  

Tên cơ sở: …………………………………………………  

Địa chỉ:……………………………………………………. 

STT 

Thông tin hóa chất 

Nước xuất khẩu, 

nhập khẩu 

Hoạt động 
Khối 

lượng 

(kg) 

Tên 

thương 

mại 

Tên hóa 

chất tiếng 

Việt 

Tên hóa 

chất tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm lượng 

(%) 

Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 

1          

…          

n          

2. Cơ sở hóa chất n: … 
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Phần III: BÁO CÁO KINH DOANH HÓA CHẤT TRONG NƯỚC 

- Yêu cầu báo cáo các hóa chất là tiền chất công nghiệp; hóa chất Bảng; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

công nghiệp; hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và các hóa chất nguy hiểm khác. 

- Đối với hỗn hợp chất, liệt kê các thành phần hóa chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn 0,1% (không áp dụng cho hóa chất Bảng). 

- Liệt kê các Giấy phép, Giấy chứng nhận sau (nếu có): 

o Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số…. ngày…tháng….năm… 

của Bộ Công Thương; 

o Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số…. 

ngày…tháng….năm… của Bộ Công Thương; 

o Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của Sở Công Thương. 

1. Cơ sở hóa chất 1:  

Tên cơ sở: …………………………………………………  

Địa chỉ:……………………………………………………. 

STT 

Thông tin hóa chất Tên tổ chức cá nhân mua, bán Hoạt động 

Khối 

lượng 

(kg) 

Mục 

đích sử 

dụng của 

bên mua 

Tên 

thương 

mại 

Tên hóa 

chất tiếng 

Việt 

Tên hóa 

chất 

tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm lượng 

(%) 

Tên Mã số thuế 

Mua Bán 

1            

…            

n            

2. Cơ sở hóa chất n: … 
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Phần IV: BÁO CÁO SẢN XUẤT HÓA CHẤT 

- Yêu cầu báo cáo các hóa chất là hóa chất Bảng; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất 

sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và các hóa chất nguy hiểm khác. 

- Đối với hỗn hợp chất, liệt kê các thành phần hóa chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn 0,1% (không áp dụng cho hóa chất Bảng). 

- Liệt kê các Giấy phép, Giấy chứng nhận sau (nếu có): 

o Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của 

Bộ Công Thương; 

o Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số…. 

ngày…tháng….năm… của Bộ Công Thương; 

o Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của Sở Công Thương. 

1. Cơ sở hóa chất 1:  

Tên cơ sở: …………………………………………………  

Địa chỉ:……………………………………………………. 

STT 

Thông tin hóa chất Hoạt động sản xuất 

Quy mô 

(kg) 
Tên 

thương 

mại 

Tên hóa 

chất tiếng 

Việt 

Tên hóa 

chất tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm lượng 

(%) 

Hóa chất 

 hạn chế 

Hóa chất 

 điều kiện 
Hóa chất 

Bảng 

Hóa 

chất 

khác 

1           

…           

n           

2. Cơ sở hóa chất n: … 
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Phần V: BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA CHẤT 

- Yêu cầu báo cáo các hóa chất là tiền chất công nghiệp; hóa chất Bảng; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

công nghiệp; hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và các hóa chất nguy hiểm khác. 

- Đối với hỗn hợp chất, liệt kê các thành phần hóa chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn 0,1% (không áp dụng cho hóa chất Bảng). 

1. Cơ sở hóa chất 1:  

Tên cơ sở: …………………………………………………  

Địa chỉ:……………………………………………………. 

STT 

Thông tin hóa chất 
Khối 

lượng 

(kg) 

Mục đích 

sử dụng Tên 

thương 

mại 

Tên hóa 

chất tiếng 

Việt 

Tên hóa 

chất tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm lượng 

(%) 

1        

…        

n        

2. Cơ sở hóa chất n: … 

Phần VI: CÔNG TÁC AN TOÀN HÓA CHẤT 

1. Cơ sở hóa chất 1:  

Tên cơ sở: …………………………………………………  

Địa chỉ:……………………………………………………. 

1.1. Tình hình chung thực hiện quy định về an toàn hóa chất 

- Liệt kê Quyết định phê duyệt Kế hoạch/Biện pháp số…. ngày…tháng….năm… của… (nếu có).    

- Nếu trong năm có tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã 

xây dựng, đề nghị báo cáo tóm tắt về tổ chức diễn tập sự cố (thời gian, kịch bản, địa điểm tổ chức, các cơ quan, đơn vị tham gia, 
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phối hợp): ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Tình hình tai nạn, sự cố 

TT Thông tin hóa chất bị tràn đổ, 

cháy nổ, rò rỉ… 

Hậu quả đối với cơ sở Hậu quả đối với khu vực xung quanh 

Tên hóa 

chất 

Mã số CAS Khối 

lượng 

Số người phải 

nhập viện, cần 

sự chăm sóc của 

nhân viên y tế 

Số 

người 

chết 

Ước tính 

thiệt hại vật 

chất 

(triệu đồng) 

Số người phải 

nhập viện, cần sự 

chăm sóc của 

nhân viên y tế 

Số 

người 

chết 

Ước tính 

thiệt hại vật 

chất 

(triệu đồng) 

1          

2          

n          

 

Báo cáo tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và quá trình khắc phục sự cố: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. Tình hình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất 

TT Đợt huấn luyện 

 

Giảng viên Số người được 

huấn luyện  

Số người đạt 

yêu cầu 

Ghi chú 

I NHÓM 1:   

1 Ngày….tháng…năm, Họ tên: Nguyễn Văn A 

Trình độ, kinh nghiệm: Đại học, 5 năm   

10 5  

n Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, kinh nghiệm  

   

II NHÓM 2:   

1 Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, kinh nghiệm  
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n Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, kinh nghiệm  

   

III NHÓM 3:   

1 Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, Chức vụ công tác 

   

   

n Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, kinh nghiệm  

   

 

2. Cơ sở hóa chất n: …  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ………..; 

…(1).., ngày … tháng … năm …….. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

 - (1): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính;  

 - (2): Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính và các sở Công thương đặt cơ sở hoá chất (nếu có); 
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Mẫu 05b 

UBND……….. 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
____________________ 

Số: …………../….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________________________________ 

……, ngày ……… tháng …… năm ………. 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT 

Năm: …  

Kính gửi: Cục Hóa chất 

Căn cứ Luật Hóa chất;  

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất; Nghị định số …/2022/ NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

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

của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng 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 tháng 10 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Hóa chất; Thông tư số ......./2022/TT-BCT ngày …. tháng .... năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 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, 

Sở Công Thương………. báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất 

trên địa bàn như sau: 

I. Thông tin chung về tình hình hoạt động hóa chất 

STT Hoạt động Số lượng cơ sở 

1 Sản xuất  

2 Kinh doanh  

3 Sản xuất và kinh doanh  

4 Sử dụng  

II. Tình hình quản lý hóa chất 

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 

chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

Số lượng Giấy chứng nhận đã cấp trong năm: … 
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STT Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

(nếu có) 

Giấy chứng 

nhận  

(Số, ngày) 

Hoạt động 

Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

Sản xuất và 

kinh doanh 

1       

2       

n       

2. Công tác quản lý an toàn hóa chất 

2.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã tiếp nhận trong 

năm ….. 

STT Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

(nếu có) 

Địa điểm dự án, 

cơ sở hóa chất 

1    

2    

n    

2.2. Các đợt diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã chứng kiến 

trong năm ….. 

STT Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

(nếu có) 

Địa điểm dự án, 

cơ sở hóa chất 

1    

2    

n    

2.3. Tình hình sự cố hóa chất trong năm ….. 

Tổng số sự cố/tai nạn xảy ra:............................................... 

TT Cơ sở xảy 

ra sự cố 

hóa chất 

Tên hóa 

chất có 

liên quan 

Mã số 

CAS 

Hậu quả  

Số người 

chết 

Số người phải 

nhập bệnh viện, 

cần sự theo dõi 

và chăm sóc của 

nhân viên y tế 

Ước tính 

vật chất 

thiệt hại 

(triệu 

đồng) 

1       

2       
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n       

 

Báo cáo tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và quá trình khắc phục 

từng sự cố: ……………………………………………………………………………… 

3. Tình hình tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm ..... 

Trong năm có tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh theo Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã xây dựng:  Có    Không 

Trường hợp chưa tổ chức diễn tập, đề nghị nêu rõ lý do. 

4. Tình hình thanh tra, kiểm tra năm ….. 

- Tổng số đợt Thanh tra/kiểm tra:…………………………… 

- Số vụ vi phạm: …………………………………………………. 

- Các hành vi vi phạm thường gặp: ………………………………… 

- Tổng số tiền xử phạt/đề nghị xử phạt: …………………………… 

Danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm 

STT Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

(nếu có) 

Hành vi vi 

phạm chính 

Hình thức xử 

lý vi phạm 

Tổng số tiền 

xử phạt/đề 

nghị xử 

phạt 

1      

2      

n.      

III. Đề xuất, kiến nghị 

Các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị: Hệ thống văn bản pháp 

luật, giải pháp phổ biến văn bản pháp luật, nâng cao năng lực quản lý hóa chất, 

tuyên truyền nâng cao ý thức về an toàn hóa chất cho Doanh nghiệp, công tác tổ 

chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh, cấp doanh nghiệp... 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: … 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 8 

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT 

(Kèm theo Thông tư số     /2022/TT-BCT 

ngày    tháng     năm của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

6. Thành phần hoặc thành phần định lượng 

a) Ghi công thức hóa học, công thức cấu tạo, thành phần định lượng. Đối 

với hóa chất chứa trong bình chịu áp lực phải ghi thêm dung lượng nạp. 

Ví dụ: Axit sunphuric; công thức H2SO4; nồng độ: 99%. 

b) Đối với hỗn hợp chất, ghi thành phần hoặc thành phần định lượng như: 

dạng rắn là phần trăm khối lượng của từng chất rắn; dạng lỏng là phần trăm thể 

tích của từng chất lỏng; dạng khí là phần trăm thể tích của từng chất khí; dạng 

rắn-lỏng là phần trăm khối lượng của từng chất rắn và lỏng.  

9. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất 

Cách ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất 

thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

4 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 

111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021. 

10. Xuất xứ hóa chất  

Cách ghi xuất xứ hóa chất thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 
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Phụ lục 11 

HƯỚNG DẪN LẬP SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH SẢN XUẤT,  

KINH DOANH, SỬ DỤNG TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Thông tư số     /2022/TT-BCT 

ngày    tháng     năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN... 

TÊN ĐƠN VỊ...  
---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT  

TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên địa danh, . . . . tháng . . .  năm . . .  

 

LO GO 

(Nếu có) 

Mẫu trang bìa 
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SỐ LIỆU SẢN XUẤT TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP 

THÁNG… NĂM ... 
 

STT 

Thông tin hóa chất Thông tin khách hàng 

mua 

Số lượng 

đã sản 

xuất  

Số lượng  

đã bán  

 

Số lượng 

tồn kho  

 

Mục đích 

bên mua 

Tên 

thương 

mại 

Tên hóa 

chất tiếng 

Việt 

Tên hóa 

chất tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm 

lượng 

(%) 

Tên tổ 

chức, 

cá 

nhân  

Địa 

chỉ 

trụ sở 

chính 

Số điện 

thoại, số 

fax 

kg  lít 

 

kg  lít 

 

kg  lít 

 

1.                 

2.                 

n…                
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CƠ QUAN CHỦ QUẢN...  

TÊN ĐƠN VỊ ...  

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI  

 TÌNH HÌNH KINH DOANH 

TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên địa danh, . . . . tháng . . .  năm . . .  

 

 

LO GO 

(Nếu có) 

Mẫu trang bìa 
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SỐ LIỆU KINH DOANH TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP 

THÁNG… NĂM ... 

 

Số 

TT 

Thông tin hóa chất Thông tin khách hàng 

mua 

Số lượng 

mua trong 

nước 

Số lượng 

nhập 

khẩu  

Số lượng 

bán 

Số lượng 

tồn kho  

 

Mục 

đích bên 

mua 

Tên 

thương 

mại 

Tên hóa 

chất 

tiếng 

Việt 

Tên hóa 

chất 

tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm 

lượng 

(%) 

Tên tổ 

chức, 

cá 

nhân  

Địa 

chỉ 

trụ sở 

chính 

Số 

điện 

thoại, 

số fax 

kg  lít 

 

kg  lít  

 

kg  lít 

 

kg  lít 

 

1.                   

2.                   

n…                  
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CƠ QUAN CHỦ QUẢN...  

TÊN ĐƠN VỊ ...  

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI  

 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG  

TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên địa danh, . . . . tháng . . .  năm . . .  

 

 

LO GO 

(Nếu có) 

Mẫu trang bìa 
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SỐ LIỆU SỬ DỤNG TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP 

THÁNG…NĂM … 

 

STT Thông tin hóa chất Thông tin khách 

hàng bán/xuất khẩu 
Số lượng 

mua vào  

Số lượng 

nhập 

khẩu  

Số lượng 

mua 

trong 

nước 

Số lượng 

đã sử 

dụng  

 

Số lượng 

tồn kho  

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Tên 

thương 

mại 

Tên 

hóa 

chất 

tiếng 

Việt 

Tên 

hóa 

chất 

tiếng  

Anh 

Mã 

CAS 

Hàm 

lượng 

(%) 

Tên 

tổ 

chức, 

cá 

nhân  

Địa 

chỉ 

trụ 

sở 

chính 

Số 

điện 

thoại, 

số 

fax 

kg  lít kg  lít 

 
kg  lít 

 
kg  lít 

 
kg  lít 

 

1.                    

2.                    

n.                    



1 

 


