
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 

TINH NINH BINH Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

So: 06 /2020/QD-UBND Ninh Binh, ngày2tháng O2 nàm 2020 

QUYET DNH 
Ban hành Quy ch phi hçrp quãn 1 nhà niró'c v hoit dng hóa chat 

trên dla  bàn tinh Ninh BInh  

UY BAN NHN DAN TINH NINH BINH 

Can ct'Lut Td chtc chInh quyn djaphzto'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can cLugtHóa chIt ngày 21 tháng 11 näm 2007; 

Can c& Nghf dfnh SI 91/2016/ ND-CF ngày 01 tháng 7 näm 2016 cza 

ChInh phz vl quán l• j Hóa chIt, ché'phdm diçt con truing, diçt khudn dung frong 

linh vtc gia dyng và y tê'; 

Can cz' Nghf d.inh sl 113/2017/ND-CF ngày 09 tháng 10 näm 2017 cia 

C'hInh phz quy djnh chi tilt và hu'óng dan thi hành môt sl diu cia Lut Hóa chlt, 

Can ct' Quyé't djnh sO'26/2016/QD-T-Tgngày 01 tháng 7 nám 2016 cüa 
Tht tu'ó'ng ChInh phz ban hành Quy chl hogt dng &ngphó sy' Co Hóa chá't dc; 

Can ct' Thông tw sO' 32/2017/TT-BCTngày 28 tháng 12 näm 2017 cla Bô 

trzthng Bó Cong Thwo'ng quy djnh cy the2  và hzthng dán thi hành mt sO' die2u cia 

LugtHóa chIt và Nghj djnh sO' 113/2017/ND-CF ngày 09 tháng 10 näm 2017 cia 

ChInh phi quy djnh chi tiê't và hu'ó'ng dIn thi hành m37 sO' die2u cza Lugt hóa chIt; 

Theo d nghj cia Giám dlc Sà COng Thtring tqi TO' frInh sO 1662/TTr-SCT 

ngày 24 tháng 12 näm 2019 và j kiln thdm d/nh cia SO' Twpháp tgi Báo cáo sO' 

311/BC-STP ngày 23 tháng 12 nám 2019. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch phi hçp quãn 1 nhà 
nuc v hott dng hóa chat trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiêu lire thi hành 

Quy& dnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày 10 tháng 3 nàrn 2020 và 
thay th Quy& dnh So 28/2014/QD-UBND ngày 29 thãng 9 näm 2014 cUa Uy 
ban nhân dan tinh Ninh BInh v vic ban hành Quy ch phOi hçip quãn 1 nhà 
nui9c v hoat  dng hóa cht trên dja bàn tinh Ninh BInh. 



Diêu 3. To chfrc thyc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Thu tris&ng các s, ban, ngành: 
Cong Thumg, Y t, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Khoa h9c và Cong 
ngh, Tài nguyen và Môi triRing, Giáo diic vá Dâo tao,  Lao dng Thuang binh 
và Xã hi, Ban Quãn 1 các khu cong nghip, Cong an tinh, B Chi huy quân si.r 
tinh, Ciic Hãi quan Ha Nam Ninh, Cic Quân 1 th trumg; Chü tjch Uy ban 
nhân dan các huyn, thành ph; các t chüc, cá nhân boat dng hóa cht và t 
chüc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. _ 

Noi nhn: 
- Nhu Diu 3; 
-BCongThtxong; 
- Ciic Kim tra VBQPPL, Bô Tu pháp; 
- Thizông trirc Tinh üy; 
- Thuông trirc HDND tinh; 
- Doân DBQH tinh; 
- Uy ban MTTQVN tinh Ninh BInh; 
- Chü tjch, các PhO CT UBND tinh; 
- Cong báo tinh, Cng TTDT tinh; 
- Ltxu VT, VP5; 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Ng9c Thich 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY CHE 
Phôi hqp quail 1 nhà ntro'c v hott dng hóa chat trên dla  bàn finh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyét djnh so 06/2020/QD-UBND ngày2WO2/2020 
cia Uy ban nhán dan tinh Ninh Blnh) 

Chtro'ng I 
NHUG QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh 

Quy chê nay quy djnh ye nguyen tic, ni dung, trách nhim và hInh thüc 
phôi hçip quân l nba nithc ye hott ding hóa chat trên dja bàn tinh Ninh Binh. 

JJiêu 2. Dôi tu'çrng áp ding 

Quy ch nay áp dçing di vth các si, ban, ngành i tinh; Uy ban nhân dan 
các huyn, thành phô; các to chirc, cá nhân tharn gia hot dng hóa chat và to 
chrc, cá nhân khác có lien quan den hot dng hóa chat trên dja bàn tinh Ninh 
BInh. 

lJiêu 3. Nguyen tác phôi hçp 

1. Cong tác phi hçp quán l nhà nuc v hott dng boa cht trên dja bàn 
tinh phái dam bào tinh thông nhât, khách quan, dung chüc nãng, nhim vii và 
quyên hn cüa các cci quan quán 1 nba nuóc; dam bâo giãi quyêt cong vic có 
tInh h thông, hiu qua và tto diêu kin thun 1çi cho các to chirc, Ca nhân trong 
vic giái quyêt các thu tiic lien quan den hot dng hóa chat. 

2. Cong tác phi hçip phâi d cao trách nhim cüa Thu truO'ng co quan chü 
trI, các Ca quan phôi hçip và các cá nhân dugc giao nhim vii thrc hin 
quàn l nhà nuc ye hott dng boa chat. 

3. Cong tác quàn 1 nhà nuOc di vó'i các t chirc, cá nhân có hott dng 
lien quan den nhiêu lo?i boa chat, do nhiêu ngành quàn l, các dan vj phôi hçp 
thirc hin thông qua co quan dâu môi là S Cong Thuang. 

4. Các ni dung quân l nhà nuOc di vâi hoat dng hóa chit không nm 
trong Quy chê nay duqc thirc hin theo các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Diu 4. HInh thñ'c phôi hQp 

1. Lam vic trirc tip d thâo 1un, trao di thông tin, tài 1iu. 

2. Trao di thông qua van bàn. 

3. Trao di thông qua các phuang tin thông tin lien lac. 

4. Cr can b tham gia các hoat dng phi hçip lien ngành. 

5. Thông qua các hi nghj, hi tháo, tp hun. 
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6. Các hInh thirc phi hcip khác. 

Chirong II 
PHOI HqP QUAN L HOiT BONG HOA CHAT 

Biu 5. Ni dung phôi hqp 

1. Tuyên truyn, ph bin, nâng cao nhn thüc v chip hành các quy djnh 
pháp 1ut trong hott dng boa chat. 

2. K& ni, thng kê, cap nhât danh sách, phân loai CC Co sâ san xuât, 
kinh doanh, sir diing, vn chuyên và ton trtr hóa chat nguy hiêm trên dja bàn 
tinh; chia sé thông tin quân 19 ye hóa chat và các ni dung khác có lien quan. 

3. T chirc kim tra lien ngành di vâi các co sâ boat dng hóa cht; xir 19 
vi phm hành chInh trong linh virc hóa chat; kiêm soát hoat dng lixu thông hóa 
chat trên th trithng. 

4. Phi hqp phông ngüa, 1rng phó s11 c hóa cht. 

Biu 6. PhIi hçrp tuyên truyn, phô bin pháp 1ut ye an toàn hóa 
chat 

1. Các Si: Cong Thuong, Y t, Nông nghip và Phát trin nông thôn chü 
tn, phôi hp vâi các Co quan lien quan tuyên truyên, phô biên các quy djnh pháp 
1ut ye boat  dng hóa chat cho các co s san xuât, kinh doanh, sir diing và ton 
trü hóa chat thuc ngành, 11'nh virc quân 19. 

2. Các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành ph trong pham 
vi chcrc näng, nhim vii và thâm quyên quãn 19 có trách nhim phôi hqp tuyên 
truyên, phô biên các quy djnh cüa pháp 1ut ye an toàn trong boat dng boa chat. 

Biu 7. Phôi hçrp thng kê, chia sé thông tin quãn 19 hot dng hóa 
chat 

1. Sâ Cong Thuong là du mi tip nhn báo cáo, tng hçp và phân l°ai 
các co sà boat dng boa chat trên dja bàn tinh. Các s&, ban, ngành có trách 
nhirn thông kê các to chirc, cá nhân boat dng boa chat theo thâm quyên quân 
19; kêt qua cap các loai Giây phép, Giây chng nh.n; ket qua xir 19 vi pharn 
hành chInh; tInh hinh xuât nhQtp khâu boa chat djnh k9 g1ri S Cong Thuong dê 
tong hçp, báo cáo Uy ban nbân dan tinb. 

2. Quy djnh v 1p các Phii !çlc báo cáo 

a) Các Sâ: Nông nghip và Phát trin Nông thôn, Y th 1p báo cáo thng 
kê các don vj hoat  dtng hóa chat thuc phm vi quãn 19 theo Phii Fçic 01 kern 
theo Quy ché nay. 

b) Sâ Khoa h9c và Cong ngh, Cong an tinh 1p báo cáo thng k tinh 
hInh cap, cap 'ai, thu hôi Giây phép van  chuyên chat, hang nguy hiêrn theo Phy 
1%lc 02 kern theo Quy chê nay. 

c) Các co quan don vj: Ciic Quán 1 tbj truOng, Cong An tinh 1p báo cáo 
thông kê tInh hInh xir 19 các vi pham ye hoat  dng san xuât, kinh doanh, s 
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diing, vn chuyn và tn trU hóa cht nguy him theo Ph liic 03 kern theo Quy 
chê nay. 

d) Ciic Hài quan Ha Nam Ninh 1p báo cáo thng ké các t chüc, cá nhân 
có boat dng xuât, nhp khau hóa chat trên dja bàn tinh theo Phii 1ic 04 kern 
theo Quy chê nay. 

Diu 8. Phôi hqp kiêm tra, kiêm soát hoit ctng hóa cht 

1. Các Sâ: Cong Thuang, Y t, Nông nghip vá Phát trin nông thôn chü 
trI, phôi hçip vi các co quan lien quan to chüc kiêm tra chuyên ngành dôi vâi 
các cci sâ san xuât, kinh doanh, s1r diing và ton trü hóa chat thuc ngành, linh 
virc quàn 1; xir pht hoc kién nghj cap có thârn quyên pht các 1i vi phtm 
hành chInh theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Ban quán 1 các khu cOng nghip tinh, Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phO phôi hçp von các S quân 1 chuyên ngành ye boa chat thirc hin 
thanh tra, kiêm tra cac Co s hott dng boa chat trong khu virc và trên dja bàn 
quân l; thirc hin kiêm soát vic chap hành cüa các cc son boa chat theo kiên 
nghj cüa các Doàn kiêrn tra. 

3. Ciic Hài quan Ha Narn Ninh phi hçp voni co quan có lien quan kiêm 
soát, quàn l boat  dng xuât khâu, nhp khâu hóa chat trên dja bàn tinh. 

4. Cong an tinh chü tn, phi hçip voni các son, ban, ngành, Uy ban nhân dan 
các cap kiêm tra phông cháy, chüa cháy dôi vâi các cong trInh boa chat, boat 
dng 4n chuyên boa chat, san xuât, s1r diing và ton trct tiên chat cOng nghip; 
diêu tra, khâi to cac truonng hçp cO dâu hiu phrn ti và các vi an lien quan den 
hoat dng boa chat dê gay ra sir cO gay thit hai  nghiêrn trng ye ngi.thi, tài san 
Va môi tri.rYng. 

5. Ciic Quàn l thj truông chü trI, phi hçip vOi các son, ban, ngành, 1Jy ban 
nbân dan các cap to chrc kiêrn tra, kiêm soát, thanh tra chuyên ngành dôi voni 
các co so san xuât, kinh doanh, vn chuyn, km giü boa chat trên dja bàn tinh; 
xr l doi vOi các hànb vi vi pharn hành chInhvê diêu kiin san xuât, kinh doanb 
boa chat, nguôn gOc, xuât xO, ghi nhãn boa chat theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 9. Phi hçrp phông ngfra, u'ng phó sr cô hóa chat 

1. SO Cong Thiiang chü trI tham rnuu cho Uy ban nhân dan tinh vic xây 
dung và phê duyt Kê hoach phOng ngra, 1rng phó sir cô boa chat cap tinh theo 
quy djnh cüa Chi thj so 03/CT-TTg ngày 05 tháng 3 närn 2013 cüa Thu tithng 
ChInh phü "ye vic tang cuOng cong tác phông ngona, ung phó s1r cô Hóa chat 
dôc hai". 

2. Các sO: COng thiiang, Y t, Nông nghip và Phát tnin nOng thôn thirc 
hin cong tác phông ng1ra, Ong phó sr cô boa chat theo các ni dung: 

a) Hithng din, dOn dc, kirn tra vic xây dirng K hoach hoc Bin pháp 
phOng ngüa, ü'ng phO sir cO boa chat cüa các co sO boat  dng hóa chat thuc linh 
quân 1; djnh kS'  kirn tra nàng 1irc üng phó sir cO hóa chat cüa các co sO; 
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b) Chi do vic huy dng 1irc lucing, phucing tin cüa ngành tham gia cong 
tác ing phó khi xãy ra si,r c hóa chit. 

3. Cong an tinh, B Chi huy quan sir tinh chi dao  vic huy dng 1irc 
luçing, phiicing tin i'rng phó và tIm kiêm cru nan,  ciru h khi xày ra sir cô boa 
chat cüa các co sâ hoat dng boa chat trên dja bàn tinh. 

4. Ban Quân 1 cac khu cong nghip tinh phi hçip vâi các co quan quàn 
1 chuyên ngành boa chat kiêm tra Bin pháp hoc Kê hoach  phông ngira, 1rng 
phó sir co hóa chat cüa các Co s san xuât, kinh doanh, sir dicing, ton tr hóa chit 
nguy hiêm trong các khu cOng nghip; có trách nhim buy dng hrc lucing và 
phuong tin cüa các co s, doanh nghip trong khu cong nghip tham gia irng 
phó cüu nan,  cü'u h khi sir cô xày ra. 

5. Uy ban nhân dan các các huyn, thành ph có trách nhim phi hqp viii 
các sâ, ban, ngành chirc nàng xây drng Kê hoach phông nglra, i'mg phó s1,r cô 
hóa chat trên dja bàn; phôi hçip cOng tác kiêm tra Bin pháp hoc Kê hoach 
phOng ngi'la, i:mg phó sir cô hóa chat cüa các co sO hoat dng boa chat. Trách 
nhim huy dng 1rc hxçng ngui, phucrng tin tai  ch dê 1rng phó si,r cô, thirc 
hin so ciru, so tan ngui, tài san, thông báo kjp thi cho ChU tch Uy ban nhãn 
dan tinh và Sâ Cong Thisong. 

6. Co quan chü trI, trách nhim và ni dung phi hçip irng phó sir c6 hóa 
chat cap tinh cüa các s, ban, ngành i tinh; Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô; các tO chirc, cá nhân tham gia boat dng hóa chat và to chirc, Ca nhân khác 
có lien quan duc thrc hin theo Ké hoach phOng ngüa, i2rng phó sr cO boa chat 
cap tinh do Uy ban nhân dan tinh ban hành. 

Chtro'ng III 
TRACH NHIJM QUAN LY HOAT DQNG HOA CHAT 

Diu 10. S& Cong Thiro'ng 

1. Là co quan dtu mi giüp Uy ban nbân dan tinh v cong tác quàn 1 nba 
nuâc hoat dng boa chat trén da bàn tinh; trirc tiêp quàn 1 boat dng boa chat 
trong ngành cOng nghip bao gOm cac danh muc: Hóa chat san xuât, kinh doanh 
Co dieu kin trong ngànb cOng nghip; boa chat phài khai báo; boa chat dec; tiên 
chat trong 1mb v1rc cong nghip; bOa chat phài xây dimg Bin pháp hoc Kê 
hoach phOng ngiia rng phó 5171 cO boa chat. 

2. Tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp lut trong boat dng boa 
chat dôi vOl các co sa san xuât, kinh doanh, sO di1ng, bào quán boa chat trong 
ngành cOng nghip. 

3. HuOng dan và giài quyêt các thu tuc hành chInh v san xutt, kinh 
doanh bOa chat thuôc Danh m17lc boa chat san xuât, kinh doanh cO diêu kin 
trong ngành cong nghip cho các to chOc, cá nhân san xuât kinh doanh bOa chat 
trên dia bàn tinh. 

4. T chOc thanh tra, kim tra dinh ks', kim tra dt xuât vic chap hành 
các quy djnh pháp lut ye boat dng boa chat cOa các to chOc, cá nhân trên dja 
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bàn tinh; xir 1 hoc d nghj Uy ban nhân dan tinh xir 1 các vi pham trong boat 
dng hóa chat theo thârn quyên. 

5. Cung cp, trao di các thông tin v tInh hInh boat dng hóa chit trên 
dja bàn tinh cho các co' quan có lien quan kbi có yêu câu. 

6. Tong hçp báo cáo hoat dng hóa chit trên dja bàn theo quy djnh. 

Theu 11. SoYte 

1. Quãn l v diu kin san xu&t, kinh doanh boa cht Co diu kin trong 
ngành y tê, ngành thrc phâm dOi vi cac to chu'c, Ca nhân boat dng boa chat 
trong ngành y té, ngành thirc phâm trên dja bàn tinh theo hithng dan cüa B Y 
tê. 

2. Tuyên truyn, phô biên CáC quy djnh pháp 1ut trong boat dng hóa 
chat dOi vâi the c sâ san xuât, kinh doanh, si~ diing, báo quán boa chat trong 
ngành y te, ngành thirc phâm. 

3. To chüc thanh tra, kirn tra djnh ks', kim tra dt xu.t vic chap hànb 
các quy djnh pháp lu.t ye hoat &ng boa chat cüa các to chüc, cá nhân boat dng 
boa chat trong ngành y tê, ngành thirc phâm trên dja bàn tinh; xr l hOC dê nghj 
Uy ban nhân dan tinh xi:r 1 các vi pham trong hoat  dng hóa chat theo thâm 
quyên. 

4. Tng h'p báo CáO boat dng boa Chat trong ngành y t& ngành thirc 
phâm trên dja bàn tinh theo quy djnh. 

Diu 12. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 

1. Quàn l v diu kin san xut, kinh doanh, sir diring boa chat trong 
ngành trông tr9t, nuôi trông thOy san, thii y, bão v thirc 4t, bâo quàn chê biên 
nông lam san, thüy san theo hu&ng dan cOa Bô Nông nghip và Phát triên nông 
thôn. 

2. Huông dn và giài quyêt thU tic cap Giy chirng nhtn: dU diu kin 
kinh doanh thuOc Bào v thirc vat,  dU diêu kin kinh doanh phân bón, dU diêu 
kin san xuât phân bón (dôi vi ca s chi boat dng dóng gói phân bón), dO diéu 
kin kinh doanh thuôc ThU y, dO diêu kin san xuât san phâm xO 1 mOi tri.thng 
dUng trong nuoi trông thOy san. Hi.r&ng dan phân ba1,  ghi nhãn và xây dirng 
Phiêu an toàn boa chat dOi vi các ba1  thuôc bào v thiic 4t; huâng dn thu 
gom bao gói thuôc bão v thrc 4t sau sO ding. 

3. Tuyen truyn, ph bin các quy dnh pháp 1ut trong boat dng boa chit 
dOi vri các cci s& san xuât, kinh doanh, sO ding, bào quán boa chat trong ngành 
trông trot, nuôi trông thOy san, thU y, bâo v thirc vat, báo quàn che biên nông 
lam san, thUy san. 

4. T chOc thanh tra, kiêm tra dinh kS',  kim tra dt xuât vic chap hành 
các quy djnh pháp lut ye boat dng bOa chat cOa các to chOc, cá nhân boat  dng 
bOa chat trong ngành trông tr9t, nuôi trông thUy san, thU y, bão v thrc vat, bào 
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quãn ch bin nông lam san, thüy san; x1r 1 hoc d nghj Uy ban nhân dan tinh 
xir l các vi phtm trong hott dng hóa chat theo thâm quyên. 

5. Tng h9p báo cáo hoit dng hóa cht trong ngành trng tr9t, nuôi trông 
thüy san, thu y, báo v thirc vat, báo quán chê biên nông lam san, thüy san trên 
dja bàn tinh theo quy djnh. 

Diêu 13. Cong an tinh 

1. Hu&ng din và giãi quyt thu tiic cp Giy phép 4n chuyn cht, hang 
nguy hiêm ye cháy, no cho các to chüc, cá nhân theo quy djnh cüa B Cong an. 

2. Thm duyt và nghim thu v phông chay và chcta cháy, chp thun 
thông báo ye an toàn phông cháy và chüa cháy dôi vth các ca s hoat  dng boa 
chat nguy hiêm. 

: Ti chirc thanh tra, kim tra vic 4n chuyn chit, hang nguy him 
cháy, no thuc thâm quyên quàn 1; vic thirrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 
ye phông chông cháy, no cUa các to chüc, cá nhân hoat dng hóa chat trên dja 
bàn tinh. 

4. To chrc ph bin, tuyên truyn hun 1uyn cho các t chuc, cá nhân 
hoat dng hóa chat ye cOng tác phông cháy, chU'a cháy, phông no. Cap giây 
chung nhn huân 1uyn nghip vii cOng tac phông cháy, chtra cháy cho các dôi 
tixng lam vic trong mOi trung nguy hiêm cháy, no theo quy djnh. 

5. Chü trI, phi hçp vth các dan vj lien quan dam bào an ninh, trt ti7r và t 
chüc chüacháy, cü'u nan,  cü'u h khi có cháy, nO, tai nan,  sir cO lien quan den 
hóa chat xây ra trên dja bàn tinh. 

6. Tng hçp báo cáo kt qua cp, cp !ai,  thu hM Giy phép vn chuyn 
chat, hang nguy hiêm ye cháy, no cho các to chirc, cá nhân trên dja bàn tinh theo 
quy djnh. 

Diêu 14. B Chi huy quân sir tinh 

1. Quàn l hóa ch&, san phm boa chit thuc linh virc quôc phông trên 
dia bàn tinh. 

2. Chi dao  vic huy dng lirc 1uçng, phuang tin Va th%rc hin cácbin 
pháp dê ung cuu, tim kiêm ciru nan,  cuu h khi xãy ra sij cO cháy, nO, sr cô hóa 
chat trên dia bàn tinh. 

Diu 15. S& Tài nguyen và Môi trirong 

1. Thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp 1ut v 
bào v môi trithng trong các tO chuc, cá nhân tham gia hoat dng boa chat. 
Huâng dn 1p và phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng mOi tnthng, xác nhn 
dàng k Kê hoach bâo ye mOi trung dOi vâi dir an, ca sâ hoat dng hóa chat 
trên dja bàn tinh theo thâm quyên; hu&ng dan thirc hin quân 1,2, xr 1 chat thai 
nguy hai  cho cci s hoat dng hóa chat theo quy djnh. 
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2. Huó'ng dn vic xir 1, thai bô, hóa cht dc tn du, cht thai trong san 
xuât, kinh doanh, sir dung và ton trü boa chat dc, hóa chat không rO nguôn gôc, 
hóa chat dc bj tjch thu theo quy djnh cüa pháp lut ye bâo v môi trung. 

3. Thanh tra, kim tra vic thirc thi pháp lut v báo v môi triring; xir pht 
vi phm hành chInh theo quy djnh dôi vth ca sô boa chat gay ô nhim môi tnrông. 

Diu 16. So' Khoa hQc Va Cong ngh 

1. Quân I vic bão quán, sr dung hóa cht d thirc hin thI nghim, 
nghiên ciru khoa h9c cüa các to chirc, Ca nhân trên dja bàn tinh. 

2. Huâng dn va giãi quyt các thu tic hành chInh ye hoat dng vn 
chuyên hang nguy hiêm là các chat oxy hóa, các hp chat oxit hUu c, các chat 
phóng xa va các chat an mon bang phuang tin giao thông co giOi du&ng b. 

3. Kirn tra, xir 1 các hành vi vi pham v dóng gói, nhãn hang hóa, cht 
hxçing san phâm và các vi phm khác trong hoat  dng san xuât, kinh doanh, sir 
ding hóa chat nguy hiêm theo thâm quyên. 

4. Tng hqp báo cáo kt qua cap, cp lai,  thu hi Giy phép 4n chuyn 
hang nguy hiêm cho các to chüc, Ca nhân trên dja bàn tinh theo quy djnh. 

Diu 17. Ban Quãn 1 các khu cong nghip tinh 

1. Cung cp danh sách Va các thông tin quan lien quan cüa t chirc, cá 
nhân boat  dng hóa chat trong khu cong nghip khi có yêu câu. 

2. Tham gia thanh tra, kim tra vic chip hành các quy djnh pháp 1ut ye 
boat dng hóa chat cüa các to chc, cá nhân khi có yêu câu. 

Diu 18. SO' Giáo duc và Dào tao 

1. Thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp lut v 
bào v môi trung, an toàn hóa chat trong các trixYng phô thông. 

2. Quãn l vic sir dicing hóa cht Va cong tác thu gom, tiêu hüy hóa cht 
bet han  sir diing trong h thông truO'ng phô thông và Trung tam giáo diic nghê 
nghip, Trung tam giáo diic thung xuyên trên dja bàn tinh. 

Diêu 19. SO' Lao dng Thirong binh và Xã hi 

1. Thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp lut v v 
sinh lao dng, an toàn lao dng, an toàn boa chat dOi vth các dôi tuçrng quân l. 

2. Quán l viêc sir dyng boa chtt và cOng tac thu gom, tiêu hüy hóa chat 
hêt han  sir diing trong h thông các c s day  nghe thuc trách nhim quàn 1. 

Diêu 20. Cyc Hal quan Ha Nam Ninh 

1. Giám sat, quàn 1 hâi quan qua trInh xut nhp khu boa chit. 

2. Tham gia thanh tra, kim tra vic chip hành các quy dnh pháp lust ye 
boat dng boa chat cüa các to chc, Ca nhân khi có yêu câu. 
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Diêu 21. Cuic Quãn 1 th trtrong 

To chrc kim tra, kim soát, thanh tra chuyên ngành di vth các c s 
san xuât, kinh doanh, 4n chuyên, urn giü hóa chat trên dja bàn tinh; xir 1 dôi 
vôi các hânh vi vi phm hành chInh theo quy djnh cüa pháp lut. 

lJiêu 22. Uy ban nhân dan các huyn, thành phô 

1. Chi d.o các phông ban chuyên mon rà soát, th6ng ké tInh hInh boat 
dng hóa chat trên dja bàn thuc trách nhim quãn l. 

2. Tham gia thanh tra, kirn tra vic chp hành các quy djnh pháp lut v 
hoat &ng hóa chat cüa các to chrc, cá nhân kbi có yêu câu. 

3. Yêu cu h kinh doanh tam  ngüng kinh doanh ngành, ngh kinh doanh 
có diêu kin khi phát hin không dáp irng dü diêu kin kinh doanh; kiên nghj vói 
co quan có thâm quyên thu hôi Giây chrng nhn däng k doanh nghip, Giây 
chirng nhn däng k kinh doanh dôi v9i nhu'ng tri.r&ng hçp phát hin vi pham. 

Diêu 23. Các to chfrc, Ca nhân hoit tng hóa chat trên dja bàn tinh 

1. Chip hành nghiêm các quy djnh cüa pháp lut v thu ti1c hành chInh 
lien quan den boat dng boa chat, quy djnh ye an toàn trong san xuât, kinh 
doanh, sir dung, 4n chuyên và ton trü hóa chat nguy hiêm. 

2. Tang cumg cong tác tir kim tra, giám sat tai Co s vic thirc hin các 
quy trInh, quy chuân k5 thut trong san xuât, kinh doanh và sir diing boa chat, 
dc bit là các boa chat nguy hiêm. 

3. Thirc hin quy djnh cüa Lust  Hóa chit v xây dirng Bin pháp hoc K 
hoach phông ngira, ürig phó si1 cô boa chat phü hçp vâi quy mô, diêu kin san 
xuât và dàc tInh cüa boa chat. Thung xuyên kiêm tra các trang thiêt bj an toàn, 
phOng chông cháy, nO, phOng chOng rO ri, phát tan boa chat dc hai  và dam bão 
khà nàng irng phó tai  chô khi sr cô boa chat xãy ra. 

4. Các Co sO' san xut, kinh doanh, sO' diing boa chit thuc di tuçmg phâi 
1p Kê hoach phOng ngO'a, O'ng phó sir cô boa chat phài tO chO'c thirc hành din 
tp phOng ngO'a, O'ng phó sr cô theo quy djnh. 

ChtronglV 
DIEU KHOAN THI HANH 

IMêu 24. To chirc thu'c hiên 

1. ThU tru'O'ng các sO', ban, ngành, ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô và nguO'i dO'ng dâu ca quan, to chUc lien quan can ciLr các van bàn quy 
phtm pháp luât, trách nhim duc phân cong to cbU'c triên khai thirc hin Quy 
ché nay. 

2. Djnh k trithc ngày 20 thâng 01 hang näm các co quan cO ten trong 
Kboán 2, Diêu 7 cUa Quy chê nay tOng hgp tOng hçip tinh hInh hot dng hOa 
chat cUa nàm truóc (theo biêu mâu duoc ban hành kern theo Quy ché) gO'i ye SO' 
COng Thuong dé tOng hçp báo cáo Uy ban nhân dan tinh két qua thirc hin Quy 
ché nay. 
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Diu 25. Sfra di, b sung Quy ch 

Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khän, vithng mac, các so', ban, 
ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô và các to chirc, Ca nhân phân ánh 
kjp tho'i ye So' Cong Thucng de tong hçp, dê xuât phuong an giái quyêt, báo cáo 
Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. _. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Nguyen Ng9c Thch 
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Phit hic 01: Mu tong hçrp tInh hInh ho,t dng hóa chat trong linh vtyc Y tê và 
Nông nghip 

TEN CO QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do -  Htnh phüc 

S: / Ninh BInh, ngày tháng näm 

TONG HP T!NH H!NH HOAT DQNG HOA CHAT 
THUQC LiNH VIJ'C (1) 

nãm  
KInh gui: (2)  

Can cr Quy ph& hçp quân 1 nhà nithc v hot dng boa chit trên dja bàn 

tinh Ninh BInh du'çic UBND tinh ban hành tai  Quyêt djnh so /2020/QD-UBND 

ngày tháng näm 2020; 

.(3)... thng hgp tInh hInh boat  dng boa chit trên da bàn tinh näm nhu sau: 

I. Danh sách doanh nghip/co' s& hoit dng hóa chat: 

STT 
Ten d011 

V! 

Ma 
doanh  
nghip 

Oja 
chi 

Din 
thoai 

Quy mô 
hot dQng 
hóa chat 

(4) 

Giy 
phép/Giy 

chu'ng 
nhn ho,t 

dng 

Ghi chü 

A.  Don vi  san xuât hóa chat 

1 Cong ty Kern theo 
danh muc 
hóa chat, 
kMi lu'cing 

B.  Don vi  kinh doanh hóa cht 

1 Cong ty 

C.  Don vi  ct giü (kho lu'u gifi')! sir thing hóa chat 

1 Cong 
ty... 

D.  Don vj vn chuyên hóa cht 

1 Cong ty 

II. TInh hInh tai nan,  sr c hóa chat lien quan den linh virc quãn I: 

III. TInh hInh thtrc hin các quy djnh v cong tác huãn 1uyn an toãn hOa chat tii 
các doanhg nghip/co sr 



IV. Kiên ngh, d xuãt v cong tác quãn I hóa cht: 

Noinhân: 
- Nhr trén; 
- Lu'u  

LANH DAO D€N VI 
(k)2 ten, dóng du) 

Ghi c/ia: 
- (1) Linh virc Y t ho.c Nông nghip 
- (2) Ten cc quan nh.n báo cáo; 

- (3) Ten co quan g1ri báo cáo. 
- (4)Quy mô hot dng Hóa chit duçic hiu là: Quy mô cong sut san xuAt di vài các co sâ san 
xut Hóa chit; Quy mô hot dng kinh doanh, quy mô ct giü Hóa cht lin nht tti mt thôi 

dim cUa cci s kinh doanh, ct gict và sct diing Hóa cht nguy him. 



Phii liic 02: Mu báo cáo tInh hInh cp Giy phép vn chuyên chat, hang nguy 
hiêm 

TEN CO QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: / Ninh BInh, ngày tháng ... nám 

TONG HP T!NH H!NH CAP, cAp LI, THU HO! GIAY PHEP VL4N 
CHUYN CHAT, HANG NGUY HIEM 

nãm  
KInhgiri: (1)  

Can cir Quy chê phôi hçip quán 1 nhà nuâc ye hoat dng boa chat trên dja 
bàn tinh Ninh BInh du'çc UBND tinh ban hành t?i  Quyêt djnh so I2020/QD-
UBND ngày tháng nãrn 2020; 

.(2)... tong hqp tInh hInh cap, cap lai, thu hôi Giây phép vn chuyên chat, hang 
nguy hiêm trên dja bàn tinh nàm nhu sau: 

I. Danh sách to chtrc cá nhn 4n chuyên hóa cht: 

STT Ten dorn Ma s 
doanh 
nghip 

. Dia Phu'o'ng 
, , tiçn vin 

chuyên 
Giay phep Quy mo vin chuyen 

2 

Cong 

Cong 

ty 

ty 

- 
s& 

BKS 
... 

St:..., 
hn ... 

thôi - Hóa chit A: (kg) 
- Hóa chat B: ... (kg) 

- 
so: 

BKS So:..., 
han ... 

thai - Hóa chat A: ... (kg) 
- Hóa chat B: ... (kg) 

- 
sO: 

BKS 
... 

S&..., 
han ... 

thai - HOa chat A: ... (kg) 
- Hóa chat B: ... (kg) 

- 
s: 

BKS 
... 

St:..., 
han ... 

thai - Hóa cht A: ... (kg) 
-HóachâtB: ...(kg) 

II. Kiên nghj, d xuât v cong tác quãn 1 hóa chat: 

J4Tg'i nhin: 
- NhLr trên; 
- Lu'u  

Ghi c/ia: 
- (1) Ten ca quan nhn báo cáo; 
- (2) Ten co quan gri báo cáo. 

LANH DAO DON VI 
(k ten, dóng du) 



Phi.i hic 03: Tng hqp tlnh hInh xü' 1 vi phm v hot dng hóa chat 

TEN C QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S: / Ninh Blnh, ngày ... tháng ... nàm 

TONG HQP TINH HINH XI' L VI PHiM YE HOST BONG HOA CHAT 
nãm  

KIthgiri: (1)  
Can cr Quy ché phôi hçip quán 1 nhà nuâc ye hoat dng boa chat trén dja 

bàn tinh Ninh BInh dugc UBND tinh ban hành tai  Quyêt dnh so /2020/QD- 
UBNIDngày tháng nàm 2020; 

.(2)... tong hçTp tInh hInh xir 1 vi phm ye hott dng boa chat trên dja bàn tinh 
(6 tháng/nam) nhu sau: 

I. Danh sách cr s& vi phm: 

STT 
Ten to chti'c, 

cá nhãn Bla chi 
Mãsô 
doanh 
nghiêp 

Lôi vi 
phim ye 

hoyt dng 
hóa chat 

Hlnh thtrc 
xtr 

Ghi 
chü 

1 Côngty.. 

2 Côngty.. 

II. Kin nghj, iiê xuât ye cong tác quãn 1 hóa chat: 

Nii nhân: 
- Nhu trên; 
- Luu  

Gui c/ia: 
- (1) Ten co' quan nhn báo cáo; 
- (2) Ten co' quan gri báo cáo. 

LANH BAO BO VI 
(k ten, dóng du) 



Phi 1ic 04: Mu thng kê do'n v xut, nhãp khu Hóa cht trên dja bàn tinh 

TEN CO QUAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

Sé: / Ninh BInh, ngày ... tháng ... nám 

THÔNG KE 
DANH SACH CAC TO CHUC, CA NHAN HOAT DQNG XUAT, NHP 

iuiAu HOA CHAT TREN DIA BÀN TINH NINH BINH 
nàm  

KInhgri: (1)  
Can cir Quy chê phôi hqp quán 1 nhà nrnc ye boat dng hóa chat trên dja 

bàn tinh Ninh BInh di.rc UBND tinh ban hành tai  Quyêt djnh so /2020/QD- 
UBNDngày tháng näm 2020; 

.(2)........tong hp tInh hInh xuât nhp khâu hóa chat trên dja bàn (6 
thang/nãm) nhu sau: 
I. Danh sách to chirc, cá nhân xuât nhp khâu hóa chat: 

STT 

A. 

Ten don vj 

Dcn vi nhâp 

Ma so 
doanh 
nghip 

khu Hóa cht 

Da chi 

Quy mô hot dng Hóa 
chat 

Ghi chü 
Ten Hóa 
chat 

Khôi ltrçng 
(kg) 

1 Côngty ... 

Hóa chat 

Hóa cht 

B DonvjxutkhuHóacht 

1 Cong ty ... ... 

Hóa chat 

Hóa cht 

II. Kin nghj, dé xuât ye cong tác quãn l Hóa chat: 
1Vo'i n/tOn: 
- Nhtr trén; 
- Lru  
Ghi chü: 
- (1) Ten co' quan nhn báo cáo; 
- (2) Ten co' quan g1ri báo cáo. 

LANH DAO DON V! 
(k ten, dóng du) 
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