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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 31/2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác quản lý ñảm bảo an toàn hoạt ñộng hóa chất và ñiều kiện an
toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai trên ñịa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Nghị ñịnh số 68/2005/Nð-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính
phủ về an toàn hóa chất; Quyết ñịnh số 36/2006/Qð-BCN ngày 16 tháng 10 năm
2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu
mỏ hóa lỏng vào chai, hiện nay trên ñịa bàn tỉnh còn nhiều doanh nghiệp có hoạt ñộng
hóa chất chưa tuân thủ ñầy ñủ công tác quản lý an toàn hóa chất theo quy ñịnh hiện
hành, các trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai ñược hình thành từ năm 2006 trở về
trước chưa ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu nêu tại các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
6153:1996, TCVN 6154: 1996, TCVN 6155:1996, TCVN 6156:1996, TCVN
6304:1997, TCVN 6485:1999, TCVN 6486:1999. ðể ñảm bảo an toàn cho sản xuất
kinh doanh cũng như an toàn cho cộng ñồng, bảo vệ môi trường và hội nhập kinh tế
quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
I. Về an toàn hóa chất:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Thống kê, báo cáo về Sở Công nghiệp các cơ sở kinh doanh, sản xuất, sử
dụng hóa chất trên ñịa bàn quản lý. Bao gồm cả thống kê loại hóa chất, hỗn hợp hóa
chất và số lượng sử dụng trong năm của từng cơ sở.
b) Tăng cường các biện pháp quản lý kiểm tra các cơ sở có hoạt ñộng hóa chất
trên ñịa bàn, kiểm tra việc ghi nhãn hóa chất.
c) Phối hợp với Sở Công nghiệp trong công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở
thực hiện an toàn hóa chất.
d) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại rà soát, bổ
sung quy hoạch các ñiểm kinh doanh, cất giữ hóa chất nguy hiểm (ban gồm cả hỗn
hợp hóa chất nguy hiểm).
2. Sở Công nghiệp:
a) Chủ trì phối hợp các Sở: Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Thủy sản, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Công
an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức và quản lý khai báo hóa chất,
tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bảo quản hóa chất nguy hiểm, ghi nhãn hóa chất, ñôn

