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ñốc các cơ sở có hoạt ñộng hóa chất có mức tồn chứa hóa chất nguy hiểm với khối
lượng vượt ngưỡng ñược quy ñịnh trong phụ lục 6 Thông tư 12/2006/TT-BCN phải
lập kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất và trình duyệt theo quy ñịnh.
b) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Liên ñoàn
Lao ñộng tỉnh tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho các ñối tượng làm công việc
liên quan ñến các hoạt ñộng hóa chất nguy hiểm.
c) Sở Công nghiệp tổ chức tập huấn an toàn hóa chất cho các ñối tượng là các
cơ quan quản lý liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp (từ cấp xã trở lên), các doanh
nghiệp có hoạt ñộng hóa chất trên ñịa bàn tỉnh.
3. ðối với các sở, ngành liên quan:
a) 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; Ban Quản lý các Khu
công nghiệp tỉnh thống kê, báo về Sở Công nghiệp số lượng các cơ sở kinh doanh, sản
xuất, sử dụng hóa chất thuộc quyền 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) Sở Thương mại (Chi cục Quản lý Thị trường), Công an tỉnh, Cục Hải quan
tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tăng cường biện pháp
quản lý an toàn hóa chất trong quá trình lưu thông, nhập, xuất khẩu hóa chất nguy
hiểm.
4. ðối với các cơ sở có hoạt ñộng hóa chất:
a) Thống kê tất cả các loại hóa chất, hỗn hợp hóa chất (gồm: tên hóa chất, ñặc
tính cơ hóa - lý, thành phần của hóa chất, nguồn gốc xuất xứ của hóa chất, khối lượng
và mục ñích sử dụng, sản xuất, kinh doanh, cất giữ hóa chất trong năm; khả năng thực
hiện các biện pháp an toàn trong hoạt ñộng hóa chất) và báo cáo về Sở Công nghiệp
và cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
b) Trước mắt, căn cứ vào phụ lục A TCVN 5507:2002 và phụ lục số 1 ban hành
kèm theo Nghị ñịnh số 13/2003/Nð-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ
quy ñịnh danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng ñường bộ, phụ
lục số 1 và phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11
tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa
chất ñộc và sản phẩm có hóa chất ñộc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn
kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp, phụ lục số 1 ban hành
kèm theo Nghị ñịnh số 29/2005/Nð-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ
quy ñịnh Danh mục hàng hóa nguy hiểm và vận tải hàng hóa nguy hiểm trên ñường
thủy nội ñịa ñể rà soát, ñối chiếu với các hóa chất, hỗn hợp hóa chất nguy hiểm tồn tại
trong cơ sở của mình ñể:
- Khai báo hóa chất nguy hiểm theo Thông tư 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng
12 năm 2006 hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh 68/2005/Nð-CP ngày 20 tháng 5 năm
2005 về an toàn hóa chất.

