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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 70 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động 
hóa chất. Hằng năm, các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện công tác huấn luyện 
kỹ thuật đảm bảo an toàn hóa chất; thường xuyên kiểm tra, kiểm định máy móc, trang 
thiết bị đảm bảo an toàn trong sản xuất; chấp hành tốt việc xây dựng kịch bản diễn 
tập an toàn hóa chất và diễn tập thực binh tại các doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm túc, tích cực 
tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân đảm bảo 
an toàn trong hoạt động hóa chất. Thông qua qua đó thực hiện tốt công tác phòng 
ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, nâng cao ý thức cho doanh nghiệp, công nhân, người 
lao động sẵn sàng chủ động ứng phó sự cố khi xẩy ra. Trên địa tỉnh chưa xảy ra sự cố 
mất an toàn trong hoạt động hóa chất.

Tuy nhiên, công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất 
trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc kết nối, chia sẻ thông tin, 
thống kê, rà soát, phân loại cơ sở hoạt động hoá chất, nắm bắt tình hình hoạt động 
hoá chất; Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý ngành với UBND các huyện, thành, 
thị chưa thực hiện thường xuyên; Việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra liên ngành 
đối với hoạt động hoá chất còn nhiều hạn chế; Công tác xử lý bảo vệ môi trường đối 
với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, chưa khắc 
phục.

Để chấn chỉnh những tồn tại nêu, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BCT 
ngày 08/8/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng và tăng cường thực hiện kế 
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh, đồng thời đảm bảo công tác quản 
lý Nhà nước về hóa chất trên địa bàn tỉnh có tính hệ thống, hiệu quả, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và 
các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung 
sau:

1. Sở Công Thương
a) Tăng cường tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý hoạt động hóa 

chất trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch phòng ngừa 

ứng phó sự cố cấp tỉnh và phối hợp tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với sự cố hóa 
chất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng 
dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, 
xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử 
nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất đúng các quy định 
của pháp luật về hóa chất và các quy định pháp luật khác có liên quan.

d) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc danh 
mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng 
phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn phù hợp với quy mô, điều kiện 
sản xuất và đặc tính của hóa chất nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố hóa chất, 
cháy nổ xảy ra.

đ) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra giám sát 
việc thực hiện các Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã phê 
duyệt và các điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất. Định kỳ hàng 
năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

2. Sở Y tế
a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong lĩnh vực dược; hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, hóa chất sử 
dụng trong trang thiết bị y tế; hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm.

b) Chủ trì trong việc thanh, kiểm tra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
nâng cao nhận thức về an toàn hóa chất cho các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất 
thuộc lĩnh vực quản lý.

c) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh hóa chất các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành 
y tế, ngành thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp, nông sản, thủy sản, thực phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp.
b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh hóa chất các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, sản phẩm 
hóa chất sử dụng trong thú y, sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật và sản phẩm hóa 
chất sử dụng trong ngành thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì trong việc thanh, kiểm tra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 
nâng cao nhận thức về an toàn hóa chất cho các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất 
thuộc lĩnh vực quản lý.

4. Công an tỉnh
a) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hóa chất, sản phẩm hóa chất trong 

lĩnh vực an ninh; hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định;
b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hóa chất hoặc sử dụng hóa chất gây ô 
nhiễm môi trường theo quy định;



c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
chuẩn bị lực lượng, thiết bị và phối hợp với Sở Công Thương xây dựng, thực tập các 
phương án ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra, trong đó có việc phối hợp với quân 
đội, chính quyền địa phương sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm và tham gia cứu 
hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.

d) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn phòng 
cháy, chữa cháy trong hoạt động hóa chất và vận chuyển hóa chất nguy hiểm thuộc 
thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
a) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hóa chất, sản phẩm hóa chất trong 

lĩnh vực quốc phòng.
b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan hóa học cấp trên xây 

dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ ứng 
cứu các tình huống khẩn cấp về sự cố hóa chất, thực hiện tìm kiếm cứu nạn và tham 
gia ứng cứu khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tăng cường công tác quản lý việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi 

trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, sử dụng hóa chất; phối hợp 
với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc 
kiểm tra, theo dõi công tác xử lý, thải bỏ hóa chất theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định về bảo vệ môi trường 
liên quan đến hoạt động hóa chất.

c) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa 
chất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường liên quan 
đến hoạt động hóa chất; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi 
trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt 
động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

7. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong nghiên cứu khoa học.
b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa 

chất đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hóa chất theo quy 
định; triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển, áp dụng công nghệ phù 
hợp với việc sử dụng hóa chất ít nguy hiểm.

c) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận 
chuyển hóa chất nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển.

8. Sở Giao thông vận tải
Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc thực 

hiện các quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường thủy; 
các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyển hóa chất nguy hiểm hiện hành.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động hóa 
chất; quản lý việc sử dụng hóa chất trong các cơ sở dạy nghề, các trung tâm thuộc 
ngành theo quy định của pháp luật.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng hóa chất, an toàn hóa chất trong các 

nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của 
pháp luật.

11. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đến các cơ quan báo chí nhằm 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của công tác quản lý hóa chất trong việc bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi 
trường và giảm thiểu các sự cố hóa chất gây thiệt hại về người và tài sản.

b) Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền sâu rộng, 
kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 
địa phương và cộng đồng xã hội trong hoạt động quản lý hóa chất góp phần thúc đẩy 
hoạt động hóa chất theo định hướng phát triển bền vững.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ.
Phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản 
quy phạm pháp luật về hóa chất, kiến thức về an toàn hóa chất, nguy cơ, tác hại và 
trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bằng nhiều hình thức phong phú, 
sinh động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá 
nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hóa chất; công bố công khai 
trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm trong hoạt động hóa 
chất trên địa bàn tỉnh.

13. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
a) Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hóa chất đối với các tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra về hoạt động hóa chất 
tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp 
luật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất của các 
đơn vị theo quy định.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xã.
a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 

hiện hành về hóa chất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về việc 
chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là việc quản lý an toàn trong hoạt 
động hóa chất, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.



b) Chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan chuyên môn 
liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách 
thống kê cụ thể số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn.

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 
thực hiện các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cho 
các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn 
theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

d) Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động hóa 
chất và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

15. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất
a) Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất; tăng cường kiểm tra 

nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hóa 
chất nhất là các hóa chất nguy hiểm, độc hại;

b) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành 
công nghiệp nghiêm túc thực hiện các điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, trang thiết 
bị, phương tiện vận chuyển, vận hành an toàn theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù 
hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Đảm bảo đủ các trang 
thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại 
theo quy định và đảm bảo các điều kiện khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất 
xảy ra, định kỳ thực hành diễn tập theo quy định.

d) Cử cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên trách về an toàn, áp tải hàng, thủ kho, 
bốc xếp, vận chuyển, bảo vệ và những người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất 
tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại Điều 32, Điều 33 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.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 
01 hàng năm đối với báo cáo năm.

Yêu cầu trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành, thị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và gửi về 
Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành, thị và các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh tổ chức thực 
hiện nghiêm Chỉ thị này./.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx


Nơi nhận:                                                                 
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND;
- UBMTTQ tỉnh, các tổ chức Hội 
đoàn thể cấp tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Đài PT-TH, Báo Phú Thọ;
- CVP, các PCVP;
- CV. NCTH;
- Lưu: VT, KT4(2b).                                                                       

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải


