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V/v đôn đốc thực hiện diễn tập Kế hoạch 

ứng phó sự cố hóa chất và báo cáo                

tình hình hoạt động hóa chất năm 2022. 

     Hải Phòng, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong lĩnh vực  

 công nghiệp trên địa bàn thành phố 
 

Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 8, Điều 20 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 về việc “Hàng năm tổ chức diễn tập 

phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý 

chuyên ngành Trung ương hoặc địa phương”; Điểm a, Khoản 18, Điều 1 của 

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều 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 Hoá chất 

về thực hiện “Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất”, Sở Công 

Thương yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công 

nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng xây dựng Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được Bộ Công Thương phê duyệt: Thực hiện tổ 

chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất năm 2022 với sự chứng kiến của 

đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành Trung ương hoặc địa phương theo đúng 

quy định. 

2. Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2022 trên Hệ thống Cơ sở dữ 

liệu hóa chất quốc gia (http://chemicaldata.gov.vn) trước ngày 15/02/2022 theo 

quy định. 

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động hóa chất nghiêm túc 

thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cục Hóa chất (để báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở Đ.T.P.Liên; 

- VP (p/hợp đăng tải vb lên Cổng                                  

thông tin điện tử của Sở); 

- Lưu: VT, P.KT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Quang Hải 
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