
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /SCT-QLCN Sóc Trăng, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v thực hiện công tác an toàn 

trong hoạt động hóa chất và dầu 

khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động hóa chất và dầu khí; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố;  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

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; Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 40/2018/TT-BCT 

ngày 30/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định về xây dựng và nội 

dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.  

Căn cứ các quy định trên, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản triển 

khai đến doanh nghiệp, cơ sở và địa phương, cụ thể như: Công văn số 818/SCT-

KTATMT ngày 22/8/2019 về việc thông tin các Văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất; Công văn số 419/SCT-KTATMT ngày 

17/4/2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm; Công 

văn số 767/SCT-KTATMT ngày 29/6/2020 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý 

sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất đối với các cơ sở thuộc phạm 

vi quản lý của ngành Công Thương; Công văn số 1007/SCT-KTATMT ngày 

19/8/2020 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh 

doanh khí; Công văn số 1052/SCT-KTATMT ngày 28/8/2020 về việc triển khai 

Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13/8/2020 về việc tăng cường công tác quản lý hóa 

chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp đến doanh nghiệp; 

Công văn số 1460/SCT-KTATMT ngày 04/12/2020 về việc triển khai Thông tư 

số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương; Công 

văn số 204/SCT-KTATMT ngày 19/02/2021 về việc thực hiện Thông tư số 

37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương; Công văn số 

564/SCT-KTATMT ngày 07/5/2021 về việc triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo quy định tại 

Thông tư số 32/2020/TT-BCT; Công văn số 777/SCT-KTATMT ngày 

16/6/2021 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của Bộ 

Công Thương trong hoạt động tiền chất công nghiệp, hóa chất N2O; Công văn 
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số 1502/SCT-KTATMT ngày 07/10/2021 về việc rà soát Quyết định công nhận 

kết quả huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí đối với 

cửa hàng bán lẻ LPG chai; Công văn số 1552/SCT-KTATMT ngày 14/10/2021 

về việc thực hiện các quy định về an toàn hóa chất theo Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP; Công văn số 1640/SCT-KTATMT ngày 26/10/2021 về việc 

xây dựng các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí theo Thông tư số 

40/2018/TT-BCT,… 

Nhằm phòng ngừa, hạn chế xảy ra các sự cố liên quan đến an toàn trong hoạt 

động hóa chất và dầu khí gây thiệt hại đến sức khỏe con người, tài sản, môi 

trường. Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-SCT ngày 

17/5/2022 về kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn trong hoạt động 

hóa chất và dầu khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

Qua kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn trong hoạt động 

hóa chất và dầu khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tại các doanh nghiệp, 

cơ sở theo Kế hoạch số 54/KH-SCT ngày 17/5/2022 của Sở Công Thương, kết 

quả cụ thể như sau: 

1. Kết quả kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác an toàn: 

1.1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động hóa chất: 

Qua kiểm tra, các doanh nghiệp, cơ sở có quan tâm, chủ động trong việc 

thực hiện các quy định có liên quan đến hoạt động hóa chất như: Tổ chức diễn 

tập kết hợp an toàn lao động, PCCC định kỳ; Bố trí cán bộ chuyên trách về quản 

lý an toàn hóa chất tại cơ sở theo quy định; Bố trí khu vực sử dụng hóa chất và 

kho chứa hóa chất có gắn biển cảnh báo hóa chất nguy hiểm, Phiếu an toàn hóa 

chất, Quy trình hướng dẫn xử lý sự cố, trang bị PCCC, … theo quy định.  

Phần lớn doanh nghiệp, cơ sở chưa thực hiện việc xây dựng và phê duyệt 

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố 

hóa chất theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương và chức huấn luyện, lưu giữ hồ sơ huấn luyện về 

hóa chất chưa đầy đủ cho 03 nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 

34, 35 của 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 để quản lý 

theo đúng quy định của Luật hóa chất ngày 21/11/2007. 

Tại các vị trí kho lưu trữ hóa chất, cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy 

nhiên, trong thời gian tới, cần phải bố trí lại kho theo quy định tại Thông tư số 

48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo 

quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, sử dụng hóa chất các doanh nghiệp, cơ 

sở chưa tự rà soát, phân loại, cập nhật, lưu giữ các thông tin, tài liệu các loại hóa 

chất sử dụng theo danh mục quy định tại 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 để quản lý theo đúng quy định của Luật hóa chất ngày 

21/11/2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ; 
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Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Phần lớn doanh nghiệp, cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp tình 

hình hoạt động hóa chất của năm theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của 

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

định kỳ vào ngày 15/01 hàng năm. (Hình thức báo cáo trực tiếp tại trang web 

https://www.chemicaldata.gov.vn). 

1.2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động dầu khí: 

Qua kiểm tra, các doanh nghiệp, cơ sở có quan tâm trong việc thực hiện 

một số quy định có liên quan đến an toàn trong hoạt động dầu khí như: Tổ chức 

huấn luyện an toàn lao động và PCCC theo quy định; Tổ chức diễn tập kết hợp 

an toàn lao động, PCCC định kỳ; Bố trí khu vực chiết nạp LPG, kho dầu khí có 

gắn nội quy, biển cảnh báo, trang bị PCCC,… theo quy định.  

Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động dầu khí hầu hết chưa xây dựng Bộ Tài 

liệu Quản lý an toàn hoạt động dầu khí (Bộ tài liệu Quản lý an toàn trong hoạt 

động dầu khí, gồm: Chương trình quản lý an toàn; Báo cáo đánh giá rủi ro; Kế 

hoạch ứng cứu khẩn cấp) theo quy định tại Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 

30/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung 

các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. 

Phần lớn doanh nghiệp, cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG chưa 

thực hiện việc xây dựng và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa 

chất và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Tổ chức huấn luyện và lưu giữ hồ sơ huấn luyện về an toàn trong hoạt động 

dầu khí chưa đầy đủ cho 03 nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 

34, 35 của 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 và Thông tư 

số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh 

doanh khí. 

2. Thực hiện công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và dầu khí: 

Nhằm thực hiện nghiêm công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và dầu 

khí theo quy định, Sở Công Thương đề nghị: 

- Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động hóa chất và dầu khí sớm xây dựng và 

phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại 

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

để làm cơ sở triển khai thực hiện và gửi về Sở Công Thương 01 bản (Quyết định 

kèm Quyển Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất) để theo dõi, quản lý 

theo quy định. 

- Các doanh nghiệp hoạt động dầu khí sớm hoàn thiện Bộ Tài liệu Quản lý 

an toàn hoạt động dầu khí theo quy định tại Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 

30/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung 

https://www.chemicaldata.gov.vn/
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các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí gửi Sở Công Thương thẩm 

định theo quy định. 

- Tổ chức huấn luyện về hoạt động hóa chất và dầu khí đầy đủ cho 03 

nhóm đối tượng và lưu giữ hồ sơ huấn luyện theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 

34, 35 của 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 để quản lý 

theo đúng quy định của Luật hóa chất ngày 21/11/2007 và Thông tư số 

53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh 

doanh khí. Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu huấn luyện nhưng không 

tìm được đơn vị có chức năng huấn luyện thì Sở Công Thương sẽ làm đầu mối 

tổng hợp đăng ký của các doanh nghiệp, cơ sở, phối hợp với đơn vị có chức 

năng huấn luyện để tổ chức huấn luyện theo nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ 

sở và doanh nghiệp, cơ sở tự chi trả kinh phí tham gia huấn luyện. 

- Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất đề nghị 

các doanh nghiệp, cơ sở tự rà soát, phân loại, cập nhật, lưu giữ các thông tin, tài 

liệu các loại hóa chất sử dụng theo danh mục quy định tại 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 để quản lý theo đúng quy định của 

Luật hóa chất ngày 21/11/2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương và các văn bản pháp luật khác có liên quan và thực 

hiện chế độ báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm theo Mẫu số 

05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương định kỳ vào ngày 15/01 hàng năm. 

- Đề nghị Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở thực hiện 

công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và dầu khí theo quy định. 

Sở Công Thương đề nghị doanh nghiệp, cơ sở và địa phương quan tâm, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- BBT CTTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Luông 
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