
BO CONG TIUJUNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ti do - Hnh phüc  

HàNói, ngày 3-tháng01 nám 2018 

QUYET DINH 
a . * A p p . P Ye viçc cong bo thu tiic hanh chmh mcxi ban hauh, thu tçic hanh chmh 

bj hüy bô hoc bäi bö trong huh virc hóa chit thuc phm vi 
chfrc náng quân 1 cüa B Cong Thirong 

BQ TRU'ONG BQ CONG THU'aNG 

Can cü Nghi djnh s 98/2017tND-CP ngày 18 tháng 08 nm 2017 cüa 
ChInh phü quy dinh chüc nng, nhirn vii, quyên hn và ccx câu to chi.'rc cüa B 
Cong Thuong; 

Can ci Nghi djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nm 2010 cüa 
ChInh phü ye hem soát thu tic hành chInli và Nghj dj.nh so 48/20131ND-CP 
ngày 14 tháng 5 nm 2013 cüa Chmnhphü quy djnh süa diôi, bô sung mt so diêu 
cüa các Nghj djnh lien quan den Kiêm soát thu tçlc hành chInh; Nghj djith so 
92/2017/ND-CP ngày 7 tháng 8 näm 2017 cüa Chinli phü quy djnh sira dOi, bô 
sung mt so Diêu c1ta cac NgM djnh lien quan den kiêm soát thu ti1c hành chi'nh; 

Can cir Nghi dinla s 113!2017/ND-CP ngày 9 tháng 10 nm 2017 cüa 
ChinE phü quy dinE chi. tiêt và huo'ng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Hóa 
chat; 

Xét d ngh cüa Cic tru&ng Ciic Hóa chat và Chánh Van phông B Cong 
Thucmg, 

QUYET DINTI: 

Diu i. COng b kern theo Quyt djnE nay Danh mc thu tçic hành chInE 
mth ban hành; thu tic:hãith chInh bj hüy bO hoc bãi bO trong lTnh vrc Hóa chat 
thuc phm vi chüc nang quãn 1' cüa B Cong Thuang. 

Diêu 2. Quyt dsnh nay có hiêu lirc thi hành k tr ngày k. 
p - A P .* ., ,, 

Dieu 3. Chanh Van phong B9, Ciic truclng Ciic Hoa chat va Thu tniang 
các ccx quan, dan vi thuôc Bô chiu trách nhiêm thi hành Quyt djnh này./., 

'L:BQ TRTJ'1NG 
' 

r 

Trn Quc Khánh 

S: 4 1 6 /Q-BCT 

Noinhn: 
-NhirDiêu3; 
- EQ irOng (d b/c); 
- Ci,ic KS1THC-VPCP; 
- Liiu: VT, VP. 



Phu luc 
DANH MUC THU TUC 1JAN11 CHINH MÔT BAN 1JAN11; THU TVC  HAMI 
CIII NH H1TY BO HO4C BAT BO TRONG LINII VIYC HOA CHAT THJJQC 

PIIM VI CHJ'C NANG QUAN L CUA BQ CONG TffU'aNG 
('Kern theo Quyê't'djnh sO': 4 6 /QD-BCT 

ngày SL tháng 01 nárn 2018 cia B trithng B Cong Thzong,) 

Phn I 
DAKEI MVC  THIJ T1JC 1JAN11 CHIENTI 

1. Danh muc thu tuc hành chinh mth ban hành 

TT Ten thu tic hành chInli Ngành, 
linh vrc 

Co quan thic hin 

A. Thu tic hành chinh cap Trung iroiig 

1 Cp Giy phép xut khu, nhp khu tin 
chat cong nghip 

Hóa chAt Ciic Hoá chAt 

2 CAp lai GiAy phép xuAt khAu, nhâp khAu 
tiên chat cong nghip 

Hóa chAt Ciic Hoá chat 

3 CAp diu chinh GiAy phép xuAt khAu, nhp 
khâu tiên chat cong nghip 

Hóa chAt Ciic Hoá chat 

4 Gia hn giAy phép xuAt khAu, nhp khAu 
tiên chat cong nghip 

Hóa chAt Ciic Hoá chAt 

5 CAp GiAy phép san xuAt hóa chAt hn ch 
san xuât, kinh doanh trong linh vrc Cong 
nghip 

Hóa chAt Cic Hoá chAt 

6 CAp 1i GiAy phép san xuAt hOa chAt hn 
chê san xuât, kinh doanh trong linh vrc 
cong nghip. 

Hóa chAt Cic Hoá chAt 

7 CAp diu chinh GiAy phép san xuAt hóa 
chat h?n  chë san xuât, kinh doanh trong 
linh virc cong nghip. 

Hóa chAt Cic Hoá chAt 

8 CAp giAy phép kinh doanl-i hóa chAt h?n  ch 
san xuât, kinh doanh trong lTnh vrc cong 
nghip 

Hóa chAt Ciic Hoá chat 

9 

CAp lai giAy phép kinh doanh hóa chAt hn 
chê san xuât, kinh doanh trong 111th vrc 
cong nghip 

Hóa chAt Cic Hoá chat 

10 CAp diu chinh giAy phép kinh doanh hóa 
chat h@n  chê san xuât, kinh doanh trong 
ilith virc cong nghip 

Hóa chAt Cc Hoá chAt 

11 ThArn djnh, phê duyt K& hoch phông 
ngra, üng phó sr cô hóa chat 

Hóa chAt Ciic Hoá chAt 

12 Klaai báo hóa chAt nhâp khAu Hóa chAt Cic Hoá chAt 

I 
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B. Thu tuc hành chmnh cp tinh 

1 C.p Giy chng nhn dü diu kin san 
xuât hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu 
kin trong lTnh virc cong ng1iip 

Hóa ch.t Sr Cong Throng 

2 C.p 1i GiAy chü'ng nhân dü diu kiên san 
xuât hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu 
kin trong lTnh virc cong nghip 

Hóa chAt si Cong Thuong 

3 CAp diu chinh GiAy chüng nhn dü diu 
kin san xuât hóa chat san xuât, kinh doanh 
có diêu kin trong lTnh vrc cong nghip 

Hóa chAt s Cong Throng 

4 CAp GiAy chng nhn dñ diu kin kinh 
doanhhóa chat san xuât, kinh doanh có 
diêu kin trong linh virc Cong nghip 

Hóa chAt S Cong Throng 

5 CAp 1.i GiAy ching nhn dü diu kiin kinh 
doanh hóa chat san xuât, kinh doanh có 
diêu kin trong linh vrc cong nghip 

Hóa chAt S Cong Throng 

6 CAp diu chinh GiAy chimg nh.n dü diu 
kiên kinh doanh hóa chat san xuât, kinh 
doanh có dieu kin trong lTnh vrc cong 
nghip 

Hóa chAt S Cong Thuong 

2. Danh mic thu tic hành chinh mth bj hüy bO, bãi bö 

STT S h so' 
TTIIC 

Ten thu tiic hành Ten VBQPPL quy 
dnh vic bãi bô, hüy 

bö TTHC 

Linh 
vrc 

Ccr quan 
thirc hin chmnh 

A. Thu tc hành chInh cAp Trung iro'ng 

B-BCT- 
275054-TT 

CAp GiAy phép nhp 
khâu (xuât khâu) 
tiên chat sr diing 
trong linh ViIC Cong 
nghip 

Ngh.j djnh so 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa Ch.inh 
phñ quy djnh chi tiêt Va 
huth-ig dan thi hành mt 
sO diêu cüa Luât Hóa 
chAt 

Hóa 
chat 

Cc Hoa 
chat 

2 B-BCT- 
275056-TT 

Gia hn GiAy phép 
nh.p khAu (xuât 
khAu) tin chAt sir 
ding trong 1Tih vre 
cOng nghip 

Ng djnh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa Chmnh 
phü quy dnh chi tiêt Va 
huong dan thi hành mt 
so diêu cüa Luât HOa 
chat 

Hóa 
chAt 

Ciic Hoá 
chAt 

3 B-BCT- 
274968-TT 

CAp GiAy phép san 
xuât hóa chAt thuc 
Danh muc hóa chat 
h.n chê san xuât, 

Nij djnh sé 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy dnh chi tiêt và 

Hóa 
chAt 

Ciic Hoá 
chat 
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kinh doanh trong 
ngành cong nghip 

hixáng dn thi hnh  mt 
so diiêu cia Lut HOa 
chat 

4 B-B CT- 
274969-IT 

Cp GiAy phép kinh 
doanh hóa chit 
thutcDanhmichóa 
chat hn chê san 
xuât, kinh doanh 
trong ngành cong 
nghip 

Ngh djnh so 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và 
huong dan thi hành mt 
so diêu cüa Lust Hóa 
chat 

Hóa 
chat 

Ciic Hoa 
chat - 

5 B-B CT- 
275097-TT 

Cp Giy phép san 
xut dng thri kinh 
doanh hóa chat 
thuc Daith miic hóa 
chat han chê san 
xuât, kinh doanh 
trong ngrnh cong 
nghip 

Ng djnh s' 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và 
huàng dan thi hành mOt 
so dieu cña Lut Hóa 
chat 

Hóa 
chat 

Ciic Hoá 
chat 

6 Cp s'ra di, b sung 
Giây phép san xuât 
hóa chat thuôc Danh 
mic hOa chat hn 
chê san xuât, kinh 
doanh trong ngnh 
cOng nghip 

Ng djnh s 
113/2017,1D-CP ngày 
9/10/20 17 cüa Chinh 
phü quy dijnh chi tiêt và 
hithng dan thi hành mt 

 so diiêu cüa Lut Hóa 

chat 

Hóa 

chat 

Cic Hoá 

chat 

7 CAp sàa di, b sung 

Giây phép kinh 

doRnh hóa chat 

thuc Danh n1i1c hóa 

chat han chê san 

xuât, kinh doanh 

trong ngAnh cong 

nghip 

Nghj djnh s 

113/2017/ND-CP ngày 

9/10/2017 cüa ChInh 

phü quy djnh chi tiêt và 

huàng dan thi hành mOt 

so diu cña Lu.t Hóa 

chat 

Hóa 

chat 

Cic Hoá 

chat 

8 B-BCT- 

274312-TT 
CAp sira di, b sung 

GiAy phép san xuAt 

dông thôi kirth 

doanh hóa chat 

thuôc Danh rnic hóa 

chat han chê san 

xuât, kinh doanh 

trong ngành cOng 

nghip. 

Nghj djnh s 

113/2017/ND-CP ngày 

9/10/2017 cüa ChInh 

phü quy djnh chi tiêt Va 

hiiàng dan thi hành mt 

so diêu cüa Luât Hóa 

chat 

Hóa 

chAt 

Cic Hoá 

chat 

9 B-BCT- 

274313-IT 
CAp lai GiAy phép 

san xuAt ding thii 

kinli doanh hóa chat 

Ng djnh s 

113/2017/ND-CP ngày 

9/10/20 17 ciXa Chinh 

Hóa 

chAt 

Cic Hoá 

chat 
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thuc Danh mic hóa 
chat han ché san 
xu.t, kinh doanh 
trong ngành cong 
nghip 

phü quy djnh chi tit và 
hirOng dan thi hanh mt 
so dieu cüa Lust Háa 
chat 

10 Cp lai Giy phep 
kinli dornh  hóa chat 
thuôcDanhmuchóa 
chat han ché san 
xuât, kinh doanh 
trong ngànli cong 
nghip. 

Ngh djnh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cña ChInh 
phil quy djnh chi tiêt và 
hirong dan thi h?nih mt 
so diêu cüa Lust Hóa 
chat 

Hóa 
chat 

Ciic Hoá 
chat 

ii B-B CT- 
274221-TI' 

CAp 1i GiAy phép 
san xuAt hóa chAt 
thuôcDanhmuchóa 
chat han chê san 
xuât, kinh doanh 
trong ngành cong 
nghip. 

Nghj dj.nh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cña Chfith 
phü quy djnh chi tiêt và 
huó'ng dan thi hnh mOt 

Hóa 
chat 

Cic Hoa 
chat 

so diêu cüa Lust Hóa 
chat 

12 B-BCT- 
274970-TT 

Xác nhn khai báo 
hóa chAt nh.p khAu 

Nghj dtnh s6 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy dinh chi tiêt Va 
htrong dan thi .hãnh mt 
sodiêu cüa Lust  HOa 
chat 

Hóa 
chat 

Ciic Hoá 
chat 

13 B-BCT- 
274973-TT 

Thm djnh, phé 
duyt K hoch 
phông ngra, ilng 
phó sr cô hOa chat 
trong linh virc cong 
nghip 

Nghj djnh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInli 
phü quy djnh chi tiêt và 
hithng dan thi hành mt 
so diéu cUa Lust Hóa 
chat 

Hóa 
chAt 

CiicHoá 
chAt 

B. Thu tuc hành chInh cAp tinh 
B-BCT- 

274978-TT 
Xác nhn Bin pháp 
phông ngra, irng 
phó sr cô boa chat 
trong liñh vrc cong 
nghip 

Nghj dnh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa Chmnh 
phil quy djnh chi tiêt và 
huthig dn thi hãnh mt 
so diêu cüa Lutt Hóa 
chat 

Hóa 
chAt 

Sâ Cong 
Thung 

2 B-BCT- 
274879-TT 

Xác nhn khai báo 
hóa chAt san xuAt 

Ng djnh so 
113/2017/N-CP ngày 
9/10/2017 cüa Chinh 
phü quy djnh chi tit và 

Hóa 
cht 

Sà Cong 
Thuong 
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s6 diu cüa Lut Hóa 
cht 

3 B-BCT- 
275063-Ti' 

Cp GiAy chüng 
nhn san xut hóa 
chat thuOc Danh 
mic hoá chAt san 
xuât, kinh doanh có 
diêu kin trong 
ngành cong nghip 

Nghj djnh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt va 
hithng dn thi hành mt 
so diêu cüa Lut Hóa 
chAt 

Hóa 
chAt 

S& Cong 
Thirnng 

4 B-BCT- 
274091-Ti' 

CAp si'ra d6i, b sung 
Giây chirng nh.n 
san xuât hoá chat 
thuc Danh rniic hoá 
chat san xuât, kinh 
doanh có dieu kin 
trong nganh cong 
nghip 

Nghj djnh s 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phil quy djnh chi tiêt Va 
hithng dn thi hành mOt 
so diêu cüa L4t Hóa 
chat 

Hóa 
chAt 

S Cong 
Thucing 

5 B-BCT- 
275065-Ti' 

CAp 1i GiAy chi'rng 
nhn dü diu kiin 
san xuAt hoã chAt 
thuc Danh rnic hoá 
chat san xuât, kinh 
doanh có diêu kin 
trong ngânh Cong 
nghip 

Nghj djnh s6 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phil quy djnh chi tiêt va 
huóng dn thi hành mt 
so dieu cüa Lut Hóa 
chat 

Hóa 
chAt 

S& Cong 
Thucing 

6 B-BCT- 
275066-Ti' 

CAp GiAy chirng 
nhn kinh doanh hoá 
chAt thuc Danh 
miic hoá chAt san 
xuAt, kinh doanh có 
diêu kin trong 
nganh cong nghip 

Nghj djnh S6 
113/20171ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa Chmnh 
phü quy djnh chi tit va 
huoiig dan thi hành mt 
so diêu cüa Lut Hóa 
chat 

Hóa 
chAt 

Si Cong 
Thucmg 

7 B-BCT- 
274798-U 

SCra d6i, b6 sung 
GiAy chCrng nhn 
kinh doanh hoá chat 
thuc Danh miic hoá 
chat san xuât, kinh 
doanh có thêu kin 
trong nganh cong 
nghip 

Nghj djnh s6 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và 
htràng dn thi hành mOt 
so diêu cCia Luât Hóa 
chat 

Hóa 
chAt 

s Cong 
Thiwng 

8 B-BCT- 
275067-IT 

CAp 1ai  GiAy chüng 
nhn kinh doanh hoá 
chat thuc Danh 
mzc hoá chat san 
xuât, kinh doanh có 
diêu kin trong 

Ngh djnh s6 
113/2017fND-CP ngày 
9/10/20 17 ca ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và 
huâng dan thi hãnh mOt 
sO diêu cila Lust Hóa 

HOa 
chAt 

S& Cong 
Thixong 
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ngành cong nghip chat 

9 B-BCT- 
275069-Yr 

Cp Giy chirng 
nhn san xut dng 
thyi kinh doanh hoá 
chat thuc Danh 
mc hoá chit san 
xuAt, kinh doanh CO 
diu kin trong 
ngãnh cong nghip 

Ngh djnh s6 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phU quy djnh chi ti& va 
huong dn thi hành mOt 
s6 diu cüa Lust Hóa 
cMt 

Hóa 
cht 

S& Cong 
Thuong 

10 B-BCT-  
275092-Yr 

Cp 1i Giy chüng 
nhn san xuât dng 
thài kinh doanh hoá 
chit thuc Danh 
mic hoá chit san 
xut, kinh doanh CO 
diu kin trong 
ngành Cong nghip 

Nghj djnh s6 
113/2O17fND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tit và 
huàng dn thi hành mOt 
s6 diu cUa Lut HOa 
chit 

HOa 
chat 

S& Cong 
Thixcrng 

ii B-BCT-  
275070-Yr 

Cp süa di, b sung 
Giây chüng nhan 
san xut dông thèi 
kinh doanh hoá cht 
thuc Danh miic hoá 
chat san xut, kinh 
doanh có diu kiên 
trong ngành cong 
nghip 

Nghj djnh s6 
113/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tit và 
hi.ràng dn thi hành mt 
s6 diu cUa Lust Hóa 
chat 

HOa 
cht 

S& Cong 
Thucing 

12 B-BCT- 
270360-Yr CAp GiAy chrng 

nhn huAn 1uyn k 
thut an toàn hOa 
chAt 

Nghj djnh s6 
1 13/2017/ND-CP ngày 
9/10/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chi ti& và 
huOrn dn thi hành mt 
s6 diêu ca Lut HOa 
chAt 

Hóa 
chAt 

Sâ Cong 
Thuong 

13 B-BCT- 
270374-Yr ' 

Cap lai Giây chüng 
nhn huAn 1uyn k 
thut an toàn hóa 
chAt 

Nghj djnh s 
113/20171ND-CP ngày 
9/10/2017 cÜa Chmnh 
phü quy djnh chi tit và 
hung dn thi hành mt 
s6 diu ca Lut Hóa 
chAt 

Hóa 
chAt 

S Cong 
Thuong 
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Phn II 
NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC  IlANil CHINH TRONG LINII VITC 
HOA CHAT THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA BQ CONG THUNG 

I. THU TVC  HANH CHINH cAp TRUNG ffi1NG 

1. Cp giy phép xuAt khu, nhp khu tin chit cong nghip 

1.1. TrInht.rthuchiên 

- T chc, Ca nhãn d nghj cp Giy phép xuAt khu, nhp kMu tin chAt cong nghip 1p 01 b h 
so giri qua dixông buu din hoc gui trite tip hoc qua h thông djch vi cong true tuyn den B 
Cong Thizong (Cue Hóa chAt); 

- Trung hcp h so chua dy dü và hqp 1, trong vông 03 ngày lam vic k tr ngày tip nhn h so, 
ca quan cap phép thông báo dê to chc, Ca nhân bô sung, hoàn chinh ho so. Thii gian hoàn chinh 
ho so không ducie tInh vào thai gian cap phep; 

- Trong thai hn 07 ngày lam vic, k tir này nhn dü h so hcip 1, co quan cAp phép kim tra 
ho so và cap Giây phép xuât khâu, nhp khâu tiên chat cong nghip. Tnxing hccp không cAp Giây 
phép, co quan có thm quyên cap phép phâi có van ban trà Rn va nêu rO 1 do. 

1.2. Cách thüc thirc hin 

- Qua Bixu din. 

- Np trixc  tip  tai BO Cong Thuong (Cue Hóa chAt). 

- Qua h th6ng djch vul cong trurc tuyn. 

1.3.Thànhph.nhsa 

H sodnghjbaogm: 

- Van bàn dè ngh cAp GiAy phép xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cong nghip theo mu quy djnh ti 
khoãn 9 Diu 12 Nghj djnh 113/2017; 

- Bàn sao giAy to v vic dang k thành1p d6i vâi t chirc, cá nhán xuAt khAu, nhp khAu 1.n du; 

- Bàn sao hcip dng hote mt trong các tài 1iu: ThOa thun mua bàn, don dt hang, bàn ghi nhâ, 
hóa dun ghi rO ten, s hrcmg tiên chAt cong nghip; 

- Báo cáo v tInh hinh xuAt khAu, nhp khAu, mua bàn và sir ding tin chAt cong nghip cña GiAy 
phép dã di.rcic cap gãn nhât dôi vâi tiên chat cong nghip Nhóm 1. 

1.4. S6 krcmg b h so: 01 b 

1.5. ThOi hn giái quyt:7 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so hçip 1. 

1.6. D6i tuçng th1rc hin thu tue hành chInh:T chüc, Ca nhãn xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cOng 
nghip. 

1.7. Cu quan thrc hin thu tile  hành chinh: B Cong Thtrong (Cue Hóa chAt). 

1.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tu s 08/20 1 8/TF-BTC cüa B Tài ehinh Quy djIIh müc thu, 
chê d thu, np, quãn 1 và sü diing phI trong hoat dng hóa chat. 

, .h • .. h 1.9. Ket qua thc hiçn thu tile hanh chinh: Giay phep nhap khau (xuat khau) tien chat cong nghiep 

1.10. Ten mu don, miu tO khai: 

Van bàn d nghj cAp GiAy phép xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cong nghip theo miu 02a Phil 1ic 2 
cüa Thông tu 32/2017/Tr-BCT 

1.11. Yêu cu, diu kin thitc hin thu tilc  hành chInh: 

7 



1.12. Can ci'r pháp 1 ct'ia thu tic hành chInh 
a p F - Lut Hoa chat ngay 21 thang 11 nm 2007. 

- Nghj djnh s6 1 13/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 cUa Chinh phü quy djnh chi tit và huàng dn thi 
hành mt so diêu cüa Lut Hóa chit; 

- Thông tu s 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 nàm 2017 cüaB Cong Thixcmg quy djnh ci th 
và huOng dn thi hãnh mt so dieu cüa Li4t HOa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông tix s 08/201 8/1T-BTC cüa B Tài chfnh Quy djIIh müc thu, ch d thu, np, quãn l' và sr 
dmg phi trong hoat dng hOa chat 

File dInh kern 

Mu 02a.docx 

• .( • .A L . 2. Cap 1i Giay phep xuat khau, nhp khau tien chat cong nghicp 
2.1. TrInhtthirchin 

- Truông hcip Gi.y phep bj mit, sai sot, hu hông hoc có thay di v thông tin däng k thành 1p 
cüa to ch(xc, cá nhãn; to chrc, Ca nhãn 1p 01 b hO so d nghi cap 1a  Giây phép và giri co quan cap 

phép qua duing buu din; gCri trrc tiêp hoc qua h thông djch vi Cong tnrc tuyêndên Bô Cong 
Thuong (Ciic HOa chat); 
- Trong thô'i hn 05 ngày lam vic k tfr ngày nhn clu h so hçip 1, co quan cp phép kim tra, cAp 
lai, Giây phép cho th chuxc, Ca nhãn. 
- Tnr&ng hçip không cAp 1i GiAy phép, ccy quan có th.rn quyn cAp phép phài có van bàn trà 16i, 
nêurô1'do. 
2.2. Cách th(ic thc hin 
- Qua Buu din. 
- Np tnxc tip tai  B Cong Thuong (Cic Hóa chAt). 

- Qua h th&ig djch viii cong trc tuyn 
2.3. Thành ph.n h so 
H6 so d ngh cAp l.i GiAy phép bao gm: 
- Van bàn d nghj cAp 1i GiAy phép; 
- Bàn chinh GiAy phép da duçic cAp trong tnthng hçip GiAy phép bj sai sot hoc có thay di v thông 
tin cüa tO chüc, câ nhãn; phn bàn chInh con lai CO th nhn dng dixcc cüa Giây phép trong trtthng 
hcip Giây phép bj hu hông; 
2.4. S6 hxcing b h so: 01 hO 
2.5. ThOi hn giài quy&: 05 ngày lam vic, k th ngày nhn dü h6 so hcip 1. 
2.6. D6i ttrçng th%rc hin thu tic hành chinh: T chüc, cá nhãn xuAt khAu, nhp khAu tiên chAt cong 
nghip.. 
2.7. Co quan th%rc hin thu tic hành chInh: BO Cong Thucrng (Cic Hóa chAt). 

2.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tu s 08/20 1 8/TT-BTC cüa BO Tài chInh Quy djnh mirc thu, 
chê dO thu, np, quàn 1 và sü ding phI trong hoat dng hOa chat. 

2.9. Kt qua thc hin thu tic hành chInh: GiAy phép xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cOng nghip 
(Th&i h?n  cüa Giây phép cap lai bang th&i hn cOn 1.i cUa GiAy phép dã cAp) 
2.10. Ten rnu don, mu t?, khai 
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Van bàn d nghj cp Gi.y phép diu chinh, cp 1i Gi.y phép xut khu, nhp khu tin cMt cong 
nghip theo mu 02c Phi lic 2 cüa Thông tu 32/2017/TT-BCT (File dInh kern) 
2.11. Yêu cu, diu kin th%rc hin thu tic hãnh chinh: Trtthng hçip Gi.y phép b m&t, sai sot, hix 
hông hoc có thay d6i ye thông tin dang k thãnh 1p cüa to ch(rc, cá nhân, 
2.12. Can cr pháp 1 cUa thu tic hãnh chInh 
- Lut Hóa chat ngày 21 tháng 11 nAm 2007. 
- Nghj dnh so 113/20171ND-CP ngày 9/10/2017 cüa Chfnh phü quy dnh clii tiêt và hithng dan thi 
hành mOt  so diêu cüa Lut Hóa chat 
- Thông tu sO 32/2017/TF-BCT ngày 28 tháng 12 nam 2017 cüaB Cong Thirong quy dnh ci th 
và htràng dn thi hành mt so diêu cüa L4t HOa chatNghj dnh sO 113/2O17fND-CP. 
- Thông tu s6 08/201 8/TT-BTC cña B Tài chInh Quy djnh mirc thu, chê d thu, np, quãn ly'  và sü 
ding phi trong hot dng hóa chat 
File dInh kern 

Mâu 02c.docx 

3.Cp diu chinh Giy phép xut khu, nhp khAu tin chit cong nghip 

3.1. TrInhtixthuchiên 
Truong hop thay dôi nôi dung hop dông, thOa thuãn mua ban, dcm dat hang, ban ghi nho hoac hoa 
dcm; T6 chüc, Ca nhân dê nghj diêu chinh Giây phép xuât khâu, nhp khâu tin chat cong nghip 
lap 1 (môt) bO ho so gin qua dining buu diên hoäc gin true tiêp hoäc qua he th6ng dich vu cong tnxc 
tuyên den BO Cong Thuong (Cic Hóa chat); 
- Trong thai hn 07 ngày lam vic k tr ngày nhn du h6 so hop l, co quan cp phép kim tra, cp 
diêu chinh Giây phép cho t6 chrc, cá nhãn. 
- Trucng hop không cp diu chinh Giy phép, co quan Co thiim quyn cp phép phai Co van bàn 
trâ lài, nêu rô 1 do. 

3.2. Cách thi.rc thixc hin 

- Qua Bini din. 

- Np trrc tip ti Bô Cong Thucing (Cic HOa cMt). 

- Qua h th6ng djch vi cong trirc tuyn 

3.3. Thanhph.nh6 so 

- H so d nghj cp diu chinh GMy phép bao g6m: 

+ Van bàn d nghj cp diu chinh Giy phép xuAt khu, nhp khu tin chAt cOng nghip; 

+ GiAy ti, tài 1iu xác nhn d6i vOi các ni dung diu chinh 

3.4. S6 hrçmg b h6 so: 01 b 

3.5. Thai h?n  giái quy&: 07 ngày lam viec,  k tir ngày nhOn  dü h so hop 1. 

3.6. D6i tuvng thirc hin thu tiic hành chinh: 16 chuc, cá nhán xuAt khAu, nhp khAu ti&i chAt cong 
nghip. 

3.7. Ca quan thrc hin thu tiic  hành chinh: B Cong Thucing (C%ic Hóa chAt). 

3.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tu s6 08/2018/TT-BTC cüa B Tài chmnh Quy djnh muc thu, 
chê dO thu, nOp, quàn 1 va sü ding phi trong hoat dng hOa chat. 
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3.9. K& qua th%rc hin thu tiic hãnh chInh: Cp diu chinh Giy phép xut kh.u, nhp khu tin cht 
cong nghip 

3.10. Ten mu don, mu ti khai 

Van bàn d nghj cAp diu chinh GiAy phép xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cong nghip theo mu 
02d Phi 1%ic 2 cüa Thông tu 32/2017/TT-BCT 

3.11. Yêu cu, diu kin thrc hin thu tic hành chInh: Trithng hçip thay di nOi  dung hçip dng, 
thOa thun mua ban, don dt hang, bàn ghi nhâ hoe hóa don 

3.12. Cin cir pháp l cüa thu tic hành chinh 
- Lut Hóa chat ngày 21 tháng 11 nm 2007. 
- Ngh djnh s 113/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 ci'ia Chfnh phu quy djnh clii tiêt và huàng dan thi 
hành mt so diêu cüa Lut Hóa chat; 
- Thông tix so 32/2017/TT-BCT ngày 28 thang 12 nam 2017 cüaB Cong Thiiong quy djnh ci the 
và huóng dn thi hành mGt  s6 diêu cüa L4t Hóa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 
- Thông tii s6 08/2018/TT-BTC cüa BO Tài chfnh Quy dinh müc thu, ch do thu, nap, quán 1' vã sir 
d%ing phi trong hot dng hóa chat 

File dInh kern 

WL 

Mu 02d.docx 

4.Gia hn GiAy phép xuAt khu, nhp khu tin chAt cong nghip 
4.1. Trinh tu thrc hin 

- TriiOc khi GiAy phép hat hn t6i thiau 05 ngày lam vic, t chic, cá nhãn có thu cu gia hn GiAy 
phép phâi 1p 01 b ho so dè nghj gia hn Giây phép gfti co quan cap phép qua dumg bun din 
hoc gui trrc tiap den B Cong Thuong (Cic Hóa chat) hoc qua h thông dlch  vi cong trixc tuyên 

Trong th&i hn 05 này lam vic ka tir ngày nhn du hi so hcip l, co quan cAp phép kiam tra, gia 
hn Giây phép cho to chic, cá than. 

- Trtrmg hcip không gia hn GiAy phép, co quan có thin quyn cAp phép phâi có van bàn trà Ru, 
nêurOldo. 

4.2. Cách thi'rc thuc hiên 

- Qua Bun din. 

- Np trrc tiap tai  C%lc Hóa chAt. 

- Qua h th6ng djch vi cong trrc tuyan; 

4.3. Thành ph.n h so 

H so d nghj gia hn GiAy phép bao g6m: 

- VAn bàn dè nghj gia hn GiAy phép xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cong nghip; 

- Bàn sao GiAy phép xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cong nghip dA dircuc cAp. 

4.4. S6 luçing b h so: 01 bO 

4.5. Thai hn giãi quyát: 05 ngày lam vic ka tr ngày nhn dü h so hcp 1. 

4.6. D6i tuçing thrc hin thu tic hành chmnh: T6 chic, cá than xuAt khAu, nhp khAu tin chAt cong 
nghip. 

4.7. Ca quan thpc hin thu tic hành chinh: Ciic Hóa chAt. 
4.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tix s 08/2018/TT-BTC cüa B Tài chInh Quy dnh muc thu, 
cha d thu, np, quãn 1 và sü ding phi trong hot dng hóa chat. 
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4.9. K& qua thrc hin thu tiic hành chinh: Gia hn giy phép xut kh&u, nhp khu tin cht cong 
nghip 

4.10. Ten mau don, mau to khai 

Van bàn d nghj gia hn Giy phép xut khAu, nhp kh.0 tin chAt cong nghiptheo mu 02b Phi 
liic 2 cüa Thông ttr 32/201 7/TI-B CT 

4.11. Yêu c.u, diu kin th%rc hinthü tic hành chInh: GiAy phép ducic gia hn trong tniông hcp ht 
th&i hn ghi trong Giây phép xuât khâu, nhp khâu quy djnh t.i khoãn 4 Diêu 12 Ngh djnh so 
113/20 17/ND-CP nhung vic xuât khâu, nhp khâu chua thc hin dirqc hoc thc hin chua xong. 
Giây phép chi duçic gia hn mOt  Ian; 

4.12. Can ctr pháp 1 cUa thu t%ic hãnh chInh 

- Lut Hóa chAt ngày 21 tháng 11 näm 2007. 

- Nghj djnh s 113/20171ND-CP ngày 9/10/2017 cüa Chinh phU quy djnh chi tit và huâng dn thi 
hành mOt  s6 diêu ci'ia Lust Hóa chat; 

- Thông tu s 32/2017/TI-BCT ngày 28 tháng 12 näm 2017 cüaB Cong Ihuong quy djnh ci th 
và hi.râng dn thi hành mt so diêu cüa Lu.t HOa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông tu s6 08/201 8/TF-BIC cUa B Tài chInh Quy djnh mirc thu, ch d thu, np, quàn l' và sr 
ding phi trong hoat dng hóa chat 

File dInh kern 

Mu 02b.docx 

5. CAp GiAy phép san xuIt hóa chit hn die san xuãt, kinh doanh trong Iinh vu'c cong nghiêp 

5.1. IrInhtrthrchin 

- T chic, cá nhãn d nghj cAp GiAy phép san xuAthóa chAt hn ch san xuAt, kinh doanh 1p 01 b 
ho so gui qua duong biru din hoäc gui trirc tiêp hoc h thông djch vi cong trrc tuyn dn B 
Cong Thtrong (C%Ic Hóa chat); 

- Trueing hçip h so chua dy dü và hçip 1, trong vông 03 ngày k tr ngày tip nhn h SO, CO quan 
cap phép thông báo dé to chic, cá nhân bô sung, hoàn chinh ho so. Thai gian hoàn chinh ho so 
không clucYC tInh vào thai gian cap phép quy djnh; 

- Trong thai h?n  16 ngày lam vic, k tr ngày nhn dii h so hcip 1 quy djnh co quan cAp phép có 
trách thim xem xét, thãm djnh hO so, kim tra diêu kin thc tê và cap Giây phép cho to chuc, Ca 

than. Trtrông hçip không cAp Giây phép, co quan có thâm quyn cap phép phai có v5n bàn trã lói, 
nêurOl'do. 

5.2. Cách thuc thuc hin: 

- Qua Bun din. 

- Np t4rc tip tai  Cic Hóa chAt. 

- Qua h thong djch vi Cong trrc tuyn 

5.3. Thành phn h so 

- so d nghj cAp GiAy phép san xuAt 

+ Van bàn d ngh cAp GiAy phép san xuAt hóa chAt h?n  ch san xuAt, kinh doanh theo mu quy 
dinh; 
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+ Bàn sao Giy chthig nhn clang k' doanh nghip hoc Giy churng nhn dang k hçip tác xà hoc 
Giây chüng nhn clang k' hO kinh doanh; 

+Bãn sao Quyt dinh phê duyt hoc Xác nhn cac tài Iiu1iên quan dn bão v môi trumg theo 
quy djnli cüa pháp 1ut ducrc Co quan quin 1 nhà nuâc có thàm quyn ban hành; 

+ Bàn sao Giy chrng nhn thm duyt thit k v phông cháy và chfta cháy và van bàn eMp thun 
nghiêm thu h thông phông cháy và chfta cháy ci'ia co quan có thâm quyên dôi vâi tmg Ca sâ san 
xuât thuOc doi tirçlng phãi thãm duyt thiêt kê ye phOng cháy và chUa cháy; 

+ Biên bàn kim tra an toàn v phông cháy va chia cháy hoc van bàn hoc van bàn cüa cci quan có 
thãm quyên chi'rng minh dam bào îü diêu kin an toàn ye phông cháy và chtta cháy dôi vài timg Co 
sâ san xuât không thuOc dôi tuclng phãi thãm duyt thiêt kê ye phàng cháy và chia cháy;; 

+ Bàn ye tng th h th6ng mt bang nhâ. xu&ng, kho chia, nOi  dung bàn ye phài dam báo các thông 
tin ye vj tn nhà xuong, kho tang, khu vre chia hóa chat, din tIch và clueing vào nhà xtremg, khu 
vxc san xuât và. kho hóa chat; Ban sao giây tei chüng minh quyn sir diing dôi vài thira dat xây dirng 
nhà xueing, kho chira ho.c Hcip dông thuê nhà xuông, kho chüa; 

+) Bàn kê khai thit bj k th4t, trang bj phông hO lao dng và an toãn cüa cci s& san xut hóa ch&t; 

+) Bàn sao bang di h9c trei len chuyên ngành hóa chit cUa Giám d6c hoc Phó Giám dc k5 thuat 
hoc can bO k thut phi trách hoat dng san xut hOa chat cUa cci sâ san xuât; 

+ Bàn sao h so hu&n 1uyn an toãn hóa chat theo quy djnh; 

+ Phi&i an toàn hóa cht cüa các hóa cMt nguy him trong cci sô san xut theo quy djnh. 

+ Thuyt minh quy tninh cong ngh san xut hóa cMt hn ch san xut, kinh doanh. 

5.4. S6 lucing bO h so: 01 hO 

5.5. Theii hn giài quyt: 16 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h sci hçip 10. 

5.6. Di lixclng thrc hiOn thu tic hành chInh: T6 chic, cá nhãn san xut hóa ch.t hn ch san xu&t 
kinh doanh trong linh vrc cong nghip 

5.7. Cci quan thc hiOn thô tiic hành chinh: Ciic Hóa chit. 

5.8. PhI, LO phi: Quy djnh tai  Thông tir s6 08/2018/Tf-BTC cüa BO Tài chInh Quy djnh muc thu, 
chê dO thu, np, quãn 1 và sü diving phi trong hoat dung hóa chat. 

5.9. Kt qua thrc hiOn thu tiic hành chInh: Cp GiAy phép san xuAt hóa cht h?n  ch san xut, kinh 
doanh trong linh vrc cong nghip. 

5.10. Ten mu don, mu tei khai 

Dan d ngh cp Gi.y phép san xut hóa cMt hn ch san xu.t, kinh doanh trong linh vxc cong 
nghip theo mu Old Phi 1%ic 1 cüa Thông tu 32/2017/TT-BCT 

5.11. Yêu (Au, diu hOn  thrc  hiOn  thu t%ic hành chlnh 

Diêu kiên san xu&: 

- Là doanh nghip, hcp tác xä, hO kinh doanh circe thành 1.p theo quy djnh cUa pháp 1ut, có ngành 
ngh san xuât hóa chat; 

- Cci s& '4t cMt - k thut phài clap irng yêu (Au trong san xut theo quy djnh tai  Diu 12 cUa Lut 
hóa chat; Diêu 4; khoàn 1, 2 Diêu 5; khoãn 1, khoàn 2 Diêu 6 cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP 
- DiOn tIch, nhà xtrong, kho chüa phâi dt yeu (Au theo tiêu chun, quy chun k thuQt qu6e gia. Cei 
s& san xuât có dü diOn tich dê bô tn day chuyên san xuât phi hcrp vói cOng suit thi& k& darn bâo 
các cong don san xuât, clap üng yêu câu cong ngh; 

12 



- Giám d6c hoc Phó Giám dc k thut hoc can bk thu.t phi trách hoat dng san xut hóa chit 
phái có bang d.i hQc tr& len ye chuyên ngành hOa chat; 

- Các di tixçmg quy djnh phãi ducic huAn 1uyn an toãn hOa ch&t. 

5.12. C c'r pháp l cüa thu tic hành chInh 

- Lut Hóa chit ngày 21 tháng 11 näm 2007. 

- Ng djnh 113/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tit và huóng dn thi 
hành môt so diêu cüa Lu.t Hóa chat; 

- Thông tix S6 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 nam 2017 cüaB Cong Thuong quy djnh cii th 
và hixàng dan thi hành mOt  so diu cüa Lut HOa châtNgh djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông tu s6 08/20 1 8/TF-BTC cüa B Tài chInh Quy djnh mrc thu, ch dO thu, np, quàn 1' va sir 
ding phi trong hot dQng hóa chat 

Mu Old.docx 

File dInh kern 

6. Ciip 1i Giy phép san xut hóa chat hn ch san xut, kinh doanh trong linh v1c cong 
nghip 

6.1. TrInh tiz thuc hiên 

- Truông hcrp Giy phép bj rnt, sai sot, huhông hoc cO thay d6i v thông tin cUa t6 chCrc, cá nhãn, 
to chic, cá nhãn 1p 01 bO ho so áê nghj cap 1a  Giây phép và gri BO Cong Thucing (Ciic HOa chat) 
qua duàng bun din hoc gfri trrc tiêp hoc qua h thông djch vi cong tWc  tuyên; 

- Trong thñ gian 05 (näm) ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hcip 1, Cic HOa chat kim tra, 
cap 1i Giây phép cho to chcrc, Ca nhãn. 

- Tnxông hcip không cp 1i Gi.y phép, co quan có thm quyn cp phép phài có van bàn trà lài, 
nêurO1do. 

6.2. Cách thirc thrc hiên 

- Qua Bun din. 

- Np trrc tip ti Ctic Hóa ch.t. 

- Qua h th6ng djch vi cong trrc tuyn 

6.3. Thành ph.n h so 

so d nghj bao g6m: 

- Van bàn d nghj cp 1i Giy phép theo mu quy djnh; 
- Bàn chInh Giy phép dâ thrçic cap trong tnthng hçip Giây phép bj sai sot hoc có thay dôi ye thông 
tin clang k thành 1p cüa to chüc, cá nhãn; phãn bàn chInh cOn lai có th nhn dng duçic cüa Giây 
phép trong truOng hcip Giy phép bj hu hông; 
6.4. So hrçrng bO ho so: 01 bO. 
6.5. Thu h?n  giãi quyét: 05 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so hçrp 1. 

6.6. D6i tuçing th%rc hin thñ tic hành chinh: T6 churc, cá nhãn san xut hóa chAt hn ch san xuAt 
kinh doanh trong lTnh vrc Cong nghip. 

6.7. Co quan thrc hin thU t%ic hành chinh: BO COng Thuong (Cic Hóa chAt). 

6.8. PhI, L phi: Quy djnh ti Thông tu s6 08/2018/TT-BTC cüa BO Tài chinh Quy djnh mfrc thu, 
chê dO thu, nôp, quàn l va sr dpng phi trong hot dng hóa chat. 
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6.9. Kt qua thc hiên thu tic hành chInh: cp 1a  Giy phép san xut hóa chit han  ch san xut, 
kinh doanh trong linh vixc Cong nghip 

6.10. Ten mu don, mu t?i khai 

Don d nghj cp lai  Giy phép san xut hóa cMt han ch san xut, kinh doanh trong lTnh virc Cong 
nghip theo mu Old Ph%i 1ic 1 cüa Thông tix 32/2017/TT-BCT 

6.11. Yêu cu, diu kin thirc hin thii tiic hành chmnh 

* Diu kin chung: 

Diu kin san xut: 

- Là doanh nghip, hqp tác xä, h kinh doanh dugc thành 1p theo quy djnh cUa pháp 1ut, có ngành 
nghe san xuât hOa chat; 

- Co s 4t cMt - k thut phài dáp üng yêu cu trong san xut theo quy djrih tai  Diu 12 cUa Lut 
hOa chat; Diêu 4; khoãn 1,2 Diêu 5; khoãn 1, khoãn 2 Diêu 6 cüaNghj djnh 113/2017/ND-CP; 

- Din tIch, nhà xuông, kho chra phài dat  yêu cu theo tiêu chuAn, quy chun k th4t  quc gia. Co 
sO san xuât cO di din tIch âê b6 tn day chuyên san xuât phi hçip vOi cong suât thiêt kê, dam báo 
các cong doan san xuât, dáp tng yêu cu cong ngh; 

- Giám d6c hoc PhO Giám d6c k th4t hoc can b k thut phii trách hoat dng san xut hóa chit 
phãi có bang dal  hçc trO len ye chuyên ngãnh hóa chat; 

- Các d6i tuqng quy djnh phãi duçic hun 1uyn an toãn hóa cht. 

*Diu kin riêng: 

TruOng hçip Giy phép bj mAt, sai sot, hu hông ho.c cO thay d6i v thông tin cüa t chirc, cá nhân, 
to chic, cá nhan. 

6.12. Can cir pháp 1 cüa thu tic hành chinh 

- Lut HOa chAt ngày 21 thang 11 nAm 2007; 

- Nghj djnh 113/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 cüa ChInh phü quy djnh clii ti& và hirOng dn thi 
hành mt sO diêu cUa Iut hOa chat; 

- Thông tu s6 32/2017/TF-BCT ngày 28 tháng 12 näm 2017 cCiaB Cong Throng quy dnh ci th 
và huOng dn thi hành mt so diêu ciia L4t Hóa chatNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông tu s6 08/2018/Tr-BTC cüa B Tài chinh Quy djnh mrc thu, ch d thu, np, quãn li'  và sir 
ding phI trong hoat dng hOa chat 

Mu Old.doo< 

File dInh kern 

7. CAp diu chinh GiAy phép san xuAt hóa chAt han  ch san xuAt, kinh doanh trong linh vlic 
cong nghip 

7.1. Trmnhtrthchin 

- ThrOng hçxp có thay di v dja dim co sO san xuAt hóa chAt; loai hinh, quy mô, chüng loai hóa 
chat san xuât, , to chic, cá than 1p 01 b ho so dê nghj diêu chinh GiAy phép và gui B Cong 
Throng (C%ic Hóa chat) qua &rOng biru din hoc giri trrc tiêp hoc qua h thông djch vi cong trrc 
tuyén; 

- Trong thOi gian 16 (muOi sau) ngày lam vic, k tr ngày nhn dii h so hcip 1, Cic HOa chAt có 
trách nhim thm djnh h so và diu chinh Giây phép. 
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- Trtthng hcip không cp diu chinh Giy phép, Cic Hóa cMt phài co vAn ban trà lôi và nêu rô 1' 
do. 

7.2. Cách thirc thrc hin: 

- Qua Bun din. 

- Np tWc  tip ti Ctic HOa cMt. 

- Qua h th6ng djch vi cong trrc tuyn 

7.3. Thành phn h so 

- so d nghj cp diu chinh Gi.y phép bao gm: 

+ VAn ban d nghj diu chinh Gi.y phép theo mu quy djnh; 

-Ban chmnh Giy phép dA duccc cp; 

- Gi&y t?, tài 1iu ch(xng minh vic dáp i:rng ducic diu kin san xuAt d& vri các ni dung diu 
chinh; 

7.4. S6 hrcmg b h so: 01 b 

7.5. Thôi hn giAi quyt: 16 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so hçip l. 

7.6. Di tucmg thrc hin thu tic hành chInh: T chrc, cá nhãn san xu&t hóa cMt hóa chit hn ch 
san xuât, kinh doanh trong linh vrc cong nghip 

7.7. Ca quan thirc hin thu tic hành chInh: Clic  Hóa chat. 

7.8. PhI, L phI: Quy djnh tai  Thông tu s 08/2018/TT-BTC cüa B Tài chInh Quy djnh mic thu, 
chê dO thu, np, quan l va sü dmg phi trong hot dOng  hóa chat. 

7.9. Kt qua thirc hin thu tic hãnh chinh: Cp diu chinh Giy phép san xut hOa cht hn ch sAn 
xuât, kinh doanh trong linh virc cOng nghip 

7.10. Ten mu don, mu tr khai 

Dan dè nghj cp diu chinh Giy phép san xut hóa cMt hn ch san xut, kinh doanh trong linh 
vrc cong nghip theo mâu Ole Phi 1ic I ciia Thông tu 3212017/TT-BCT 

7.11. Yêu cAu, diu kin thirc hin thu tic hãnh chInh 

*Di u  kiin chung: 

- Diu kin san xut: 

+ Là doanh nghip, hcip tác xA, hO kinh doanh thrçic thành 1p theo quy djnh cüa phAp h4t, cO ngành 
nghê san xuât hóa chat; 

+ Ca sc 4t ch.t - k5' thut phâ.i dAp i'mg yêu cu trong san xut theo quy djnh ti Diu 12 ciia Luàt 
hóa chat; Diêu 4; khoãn 1,2 Diêu 5; khoãn 1, khoãn 2Diêu 6 cüaNghj djnh 113/2017/ND-CP; 

+ Din tIch, nhà xi.thng, kho chua phAi dt yêu cu theo tiêu chun, quy chun k th4t quc gia. C 
sô san xuát có du din tIch dê bô trI day chuyên san xuât phü hçrp vOi cOng suât thit k, dam bAo 
các cong don sAn xuât, ctáp ung yêu câu cong ngh; 

+ GiAm dtc hoc PhO GiAm d6c k thut hoc can bO k5 thut phi trách hot dng sAn xut hOa 
chat phAi có bAng di hçc tr& len ye chuyên ngAnh hóa chat; 

+ Các d6i tucmg quy djnh phAi ducic hu.n luyn an toAn hóa cMt. 

- Hóa cht hn ch sAn xut, kinh doanh trong linh vre cong nghip phAi di.rcic tn trt, bAn quan ô 
mOt khu vrc riêng trong kho hoc kho riêng. 
*Di u  kin riêng: 
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Truxng hcxp có thay d6i v dja dMm Co s& san xuAt hóa cht; i°a hInh, quy mô, chüng loai hóa chit 
san xuât, kinh doanh 

7.12. Can cüpháp 1 cüa thu tic hãnh chInh 

- L4t Hóa ch&t ngày 21 tháng 11 näm 2007; 

- Nghj djnh 113/2017/ND-CP này 9/10/2017 cia Chinh phü quy dnh chi tiM và huâng dn thi 
hành môt so diu cüa 1ut hóa chat; 

- Thông tu s 32/201711T-BCT ngày 28 tháng 12 nam 2017 cüaB Cong Thirong quy djnh ci the 
và huo'ng dn thi hành mOt so diêu cüa L4t Hóa châtNghj djnh so 113/20171ND-CP. 

- Thông tu s6 08/20 1 8/TT-BTC cüa B Tài chfnh Quy djnh mtc thu, ch dO thu, nOp,  quãn 1' và sr 
ding phI trong hoat dng hóa chat 

File dính kern 

Mu ole.do0 

8. Cp Giy phép kinh doanh hóa chat hn ch san xut, kinh doanh trong linh v1c cong 
nghip 

8.1. Trinh tr thirc hin 

- T chüc, cá nhãn d ng cp Giy phép kinh doanh hóa chit hn ch san xut, kinh doanh 1p 01 
bO ho so gCri qua duàng bun din hoc giri trrc tiêp hoc h thông djch vu Cong trrc tuyên den BO 
Cong Thuong (C%ic Hóa chat); 

- Truông hçp h so chua dy dü và hçrp 1, trong vông 03 ngày k tr ngày tip nhn h so, ccx quan 
cap phép thông báo áê to ch(rc, cá nhân b sung, hoàn chinh ho so. Thôi gian hoàn chinh ho so 
không dirge tlnh vào thôi gian cap phép quy djnh; 

- Trong thii hn 16 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h6 so h 1 quy djnh co quan cAp phép Co 
trách nhim xem xét, thãm djnh h so, kiêm tra diêu kin thirc tê và cap Giây phép cho to chfrc, Ca 
nhãn. Truxng hçp không cap Giây phép, ccx quan có thàm quyên cap phép phái cO van bàn trâ Rn, 
nêurO1do. 

8.2. Cách thirc thirc hin 

- Qua Bun din. 

- Np true tip t.i Cic Hóa chAt. 

- Qua h th6ng djch vi cong trrc tuyn 

8.3. Thành ph.n h so 

H8 so dè nghj cAp GiAy phép kirih doanh: 

- Van bàn d nghj cAp GiAy phép kinh doanh hóa chAt hn ch san xu&t, kinh doanh theo mu quy 
djnh; 

- Bàn sao GiAy ehng nhn däng k' doanh nghip ho.c GiAy ching nhn dAng k' hgp tác x hoc 
Giây chng nhn dang k hO kinh doanh; 

- Bàn kê khai v tmg dja dim kinh doanh; 

- B sao Quyt djnh phê duyt hoc Xác nhn các tài 1iu lien quan dn bão v môi trirYng theo 
quy djnh cüa pháp 14t dugc ccx quan quãn 1) nhà ntnrc cO thm quyên ban hành; 
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- Bàn sao Giy chüng nhn thm duyt thiM ké v phông cháy, chftacháy và. van bàn chAp thu.n 
nghim thu he th6ng phông cháy, chcta cháy cüa cci quan Co thãm quyén dôi vri tmg kho chra hOa 
chat thuOc di tucmg phài thAm duyt thiêt kê ye phông cháy và chüa cháy; 

- Biên bàn kim tra an toàn v phông cháy và chfra cháy hoc van bàn hoc van bàn cüa cci quan có 
thâm quyên ching minh dam bão ãü diêu kin an toàn v phông cháy và chtta chay d6i vOi trng 
kho chüa hOa chat không thuc doi tuçng phài thâm duyt thiêt kê ye phông cháy và. chtta cháy;; 

- Bàn ye t6ng th h th6ng mt bng cüa trng dja dim kinh doanh, ni dung bàn ye phãi dam báo 
các thông tin ye vj tn kho chüa, khu vrc chüa hóa chAt, din tIch và duing vào khu vrc kho hOa 
chat; Bàn sao giAy ti chüng minh quyên sü dpng d6i voi thi'ia dAt xây dirng kho chra hoc Hcip 
dông thuê kho dôi vâi truàng hcip thuê kho liru tr[t hoc Hçirp  dông hay thOa thun mua bàn hóa chat 
trong truäng hqp si ding kho cüa to chüc, cá nhãn mua hoc ban hóa chat; 

-Bàn kê khai thit bj k th4t,  trang bj phông h lao dng và an toàn cia tirng dja diem kinh doanh 
hóa chat; 

- Bàn sao bang trung cAp trâ len v chuyên ngành hóa chAt cüa nguñ phi trách v an toàn hOa chAt; 

- Bàn sao h sa huAn 1uyn an toãn hóa chAt theo quy djnh; 

- Phiu an toàn hóa chAt cüa các hóa chAt nguy hMm trong co sâ kinh doanh theo quy djnh. 

- Bàn giãi trInh k hoch kinh doanh hOa chAt hn ch san xuAt, kinh doanh cña t chrc, cá nhán 
däng k cap Giây phép. 

8.4. S krcing b h sa: 01 b 

8.5. Thri hn giài quy&: 16 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h sa hcp l. 

8.6. D6i tucmg thrc hin thu tic hành chInh: T chuxc, cá nhân kinh doanh hóa chAt hn ch san xuAt 
kinh doanh trong linh vrc cong nghip 

8.7. Ca quan thirc hin thu tc hành chInh: Cue  Hóa chAt. 

8.8. Phi, L phI: Quy djnh tai  Thông ttr s6 08/2018/TT-BTC cüa B Tài chmnh Quy djnh mirc thu, 
chê d thu, np, quãn 1' và sü dung phI trong hoat dng hóa chat. 

8.9. Kt qua thurc hin thu tic hành chInh: CAp GiAy phép kinh doanh hóa chAt hn ch san xuAt, 
kinh doanh trong linh vurc  cong nghip. 

8.10. Ten mu don, mu ti khai 

Dan d nghi cAp Gi&y phép kinh doanh hóa chAt hn ch san xuAt, kinh doanh trong lTnh vurc  cong 
nghip theo mâu Old Phui Iic 1 cüa Thông tir 32/2017/TT-BCT 

8.11. Yêu cAu, diu kin thire hin thu tuc  hành chinh 

Diu kiên kinh doanh: 

- Là doanh nghip, hp tãc xä, h kinh doanh duc thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut, eO ngãnh 
nghe kinh doanh hóa chat; 

- Ca si 4t chAt — k th4t phai dáp ing yeu can trong kinh doanh theo quy djnh t.i Diu 12 cüa 
Lut hóa chat; Diêu 4; khoán 2 Diêu 5; khoãn 1, khoàn 2 Diêu 6 cüa Ngh djnh 113/2017/ND-CP; 

- Dja dim, din tich kho chüa phãi dat yêu càu theo tiêu chuAn, quy chuAn k thut quc gia; 

- Co cüa hang hoc dja dim kinh doanh, noi bay bàn phâi dam bào các yêu cAu v an toãn hóa chAt, 
an toàn phông, chong cháy no theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

- Vt chüa, bao bI liru tnC hóa chAt phãi bão dam ducrc chAt hrcing và v sinh môi tnrOng theo quy 
djnh cUa pháp 14t;  phucing tin vn chuyn hOa chat phãi tuãn thu theo quy djnh cUa pháp 14t; 
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- Co kho chra hoc có hcp dbng thuê kho chra boa ch& hoc sir d%mg kho cüa t6 chirc, Ca nhan 
mua hoAc báii hóa chat dáp rng &rcc các diu kin ye báo quãn an toàn hóa chat, an toãn phông, 
chông cháy n; 

- Ngrôi phi trách v an toàn hóa cMt cüa ca sc kinh doanh hOa ch.t phãi có trInh d trung cp trâ 
len ye chuyên ngành hOa chat. 

- Các di tirçing quy djnh phãi dtrçic hu.n 1uyn an toãn hóa chit. 

- Hóa chit hn ch san xut, kinh doanh trong linh vrc cong nghip phài duçic tn trü, báo quân & 
mt khu vrc riêng trong kho hoc kho riêng. 

8.12. Cancipháp1cuathñt%1c hành chinh 

- L4t Hóa cMt ngày 21 tháng 11 nm 2007. 

- Nghj djnh 113/20 17/ND-CP này 9/10/2017 cüa Chinh phü quy djnh chi ti& và htrOng dn thi 
hành mt so diêu cüa 1ut hóa chat; 

- Thông tu s6 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 näm 2017 cüaB Cong Thucmg quy djnh c'i th 
và hrnrng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Hóa chatNghj djnh so 113/20171ND-CP. 

- Thông tix s6 08/20 1 8,TF-BTC cüa B Tài chinh Quy djnh mirc thu, ch d thu, np, quãn l và sü 
d%lng phI trong hoat dng hóa cMt 

File dInh kern 
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9. Cp 1i Giy phép kinh doanh hóa chat htin  ch san xut, kinh doanh trong linh virc cong 
nghip 

9.1.TrInht%rthrchiên 

- Truàng hqp Oi&y phép bj mt, sai sot, huhOng hotc có thay di v thông tin cüa t chic, cá nhãn, 
to chic, Ca nhãn 1p 01 b ho so dé nghj cap Ii Giâyphép va gri B Cong Thuong (C%ic HOa chat) 
qua du&ng buu din ho.c gri trirc tiêp hoc qua h thông djch vi cong trrc tuyên; 

- Trong thri gian 05 (näm) ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hcip 1, C%ic Hóa cht kim tra, 
cp 1i GiAy phép cho to chrc, cá than. 

- Trueing hqp không cp 1ai  Giy phép, Co quan cO tjim quyn cp phép phâi có vn ban trã 1M, 
nOurO1do. 

9.2. Cách thüc thi.rc hiên 

- Qua Biru din. 

- Np trrc tip tai  Ciic Hóa ch&t. 

- Qua h tMng djch vi cOng trrc tuyên 

9.3. Thành phn h so 

H so d nghj bao gm: 

- Van bàn d nghj cp Ia  Giy phép theo mu quy dnh; 
- Bàn chInh Giy phep cia ducrc cap trong tnthng hçip Giây phép bj sai sot hoc Co thay dë,i ye thông 
tin dang k thành 1p cüa to chrc, cá nhan; phán bàn chInh con 1.i có the nhn dung thrc cüa Giây 
phép trong trirOng hcip Giây phép bj hr hông. 
9.4. So luçing bO h so: 01 bO. 
9.5. ThM han  giài quyêt: 05 ngày lam vic k tr ngày nhn dü ho so hqp 1. 

9.6. Di tirqng thrc hin thu tiic hành chInh: T chrc, cá nhãn kinh doanh hóa ch&t han  ch san xut 
kinh doanh trong 11th vrc Cong nghip. 

9.7. Co quan thrc hin thu tic hành chInh: B Cong Throng (Cic HOa cMt). 

9.8. PhI, Lê phi: Quy djnh tai  Thông tr s 08/20 1 81TF-BTC ciia BO Tài chinh Quy djnh m(rc thu, 
chê d thu, np, quàn 1 và su ding phI trong hoat dOng  hóa cht. 

9.9. Kt qua thijc hin thu tiic hành chInh: C.p lai  Giy phép kinh doanh hOa ch&t hn ch san xuât, 
kinh doanh trong llnh virc Cong nghip 

9.10. Ten mk don, mu tei khai 

Don d nghj cp lai  Giy phép kinh doanh hOa cMt hn ch san xut, kinh doanh trong llnh virc 
Cong nghip theo mu Old Phi 1ic 1 cUa Thông tu 32/2017/TT-BCT 

9.11. Yêu c.u, diu kin thrc hin thu tiic hãnh chInh 

*Dj j  kin chung: 

- Diu kiên kinh doanh 

+ Là doaith nghip, hqp tác xà, hO kinh doanh dirçic thánh l.p theo quy djnh cüa pháp 14t, có ngãnh 
nghê kinh doanh hOa chat; 

+ Co so 4t cMt — k thut phái dáp (mg yêu cAu trong kinh doanh theo quy djnh tai  Diu 12 cüa 
Lust hOa chat; Diêu 4; khoãn 2 Diêu 5; khoãn 1, khoãn 2 Diêu 6 cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP; 

+ Dja dim, din tIch kho chira phâi dat  yêu cAu theo tiêu chu&i, quy chun k thut quc gia; 

19 



+ Co cra hang hoc dja diem kinh doanh, ncri bay ban phái dam bâo các yêu cAu v an toàn hóa 
chat, an toàn phông, chong cháy no theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

+ Vt chia, bao bI hru trft hóa chAt phãi bão dam ducic chAt hrcing va v sinh môi trung theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t; phiwng tin vn chuyn hóa chat phãi tuân thu theo quy dlnh  cüa pháp 1ut; 

+ CO kho chüa hoc Co hçip dng thuê kho chia hóa chAt hoc sü dimg klio cüa t chác, cá nhân 
mua hoàc ban hóa chat dáp üng duçic các dieu kin ye bão quãn an toàn hOa chat, an toàn phàng, 
chong cháy no; 

+ Ngtthi phi trách v an toàn hóa chAt cüa co si kinh doanh hóa chAt phái CO trmnh d trung cAp trâ 
len ye chuyên nganh hOa chAt. 

+ Các di tuçmg quy djIIh phãi duçic huAn luyn an toàn hOa chAt. 

- HOa chAt hn ch san xuAt, kinh doanh trong lTnh vrc cong nghip phái ducic tn trti, báo quan ô 
mt khu vc riêng trong kho hoc kho riêng. 

*Di u  kin riêng: 

Tnthng hçip GiAy phép bj mAt, sai sot, hu hông ho.c có thay di v thông tin cüa t chuc, cá nhân, 
th chuxc, cá nhân 

9.12. Can cir pháp 1 cüa thu tic hành chInh 

- Lut HOa chAt ngày 21 tháng 11 näm 2007; 

- Ngh djnh 1 13/2017fND-CP này 9/10/20 17 cüa Chinh phü quy djIIh chi ti& và huOng dn thi 
hãnh môt so diêu cüa 1ut hóa chat; 

- Thông tu s 32/2017/TF-BCT ngày 28 tháng 12 nm 2017 cüaB Cong Thuong quy djnh ci th 
va huo'ng dn thi hành mOt  so diêu cüa Lut Hóa châtNghj djnh so 113/20171ND-CP. 

- Thông tu s6 08/20 1 8/TF-BTC cia B Tài chinh Quy djnh mrc thu, ch d thu, np, quãn 1 và sü 
ding phI trong hoat dng hOa chat 

File dlnh kern 

Mu Old.do0 

10. CAp diu chinh GiAy phép kinh doanh hóa chAt hn ch san xuAt, kinh doanh trong Iinh 
vyc cong nghip 

10.1. TrInhtirthc hiên 

- Tru&ng hçp cO thay d6i v dja dim co si kinh doanh hóa chAt; 1oi hInh, quy mô, chUng Ioi hóa 
chat kinh doanli, to chcrc, cá nhãn 1p 01 b ho so ãê nghj diêu chinh Giây phép va gui B Cong 
Thuong (Ciic HOa chAt) qua dthng buu din hoc gui trrc tip hoc qua h thông djch vii cong trVc 
tuyên; 

- Trong thui gian 16 muii sau) ngày lam vic, k tr ngày nhin d h so hcip l, Cic Hóa chAt có 
trách nhim thãm djnh ho so và diêu chinh GiAy phép. 

- Truxng hcip không cAp diu chinh GiAy phép, Cic HOa chAt phài có van bàn trà Ru và nêu rO 1' 
do. 

10.2. Cách thixc thue hin 

- Qua Btru din. 
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- Np trxc tip tai  Cic Hóa chit. 

- Qua h th6ng djch v%i cong trrc tuyên 

10.3.Thhphnhsa 

H so d nghj cp diu chinh Giy phép bao gm: 

-Van ban d nghj di&u chinh Giy phép theo mu quy ctjnh; 

-Bàn chInh Giy phép dâ dtrçic cap; 

- Gi.y ta tài 1iu ching minh vic dáp rng &rcic diu kin san xut, khth doanh d6i voi các ni 
dung diêu chinh; 

10.4. S6 luccng hO h so: 01 bO 

10.5. Thii hn giài quy&t: 16 ngày lam vic k tfr ngày nhn dü h so hçip 1. 

10.6. Di t1.rçng thrc hin thu tiic hành chinh: T chüc, cá nhãn kinh doanh hóa cht hn ch san 
xuât kinh doanh trong linh vrc Cong nghip. 

10.7. Ca quan thrc hin thu tic hành chinh: Cic Hóa chit. 

10.8. Phi, L phi: Quy djnh tai  Thông tiis6 08/2018/TT-BTC cüa BO Tài chmnh Quy djnh muc thu, 
chê dO thu, np, quãn 1 vâ sr dmg phi trong hoat dng hOa chat. 

10.9. K& qua thrc hin thC tic hành chinh: Cp diu chinh Giy phép kinh doanh hóa ch.t hn ch 
san xuât, kinh doanh trong lTnh vrc cong nghip 

10.10. Ten mu don, mu t khai 

Dan de nghj cp diu chinh Giy phép kinh doanh hOa chat h?n  ch san xu&t, kinh doanh trong lThh 
vrc cong nghip theo mu Ole Phx 1%ic 1 cüa Thông tu 32/2017/TT-BCT 

10.11. Yêu cu, diu kin thrc hin thu tiic hành chinh 

kin chung: 

- Diu kin kinh doanh: 

+ Là doanh nghip, hp tác xâ, hO kinh doanli duc thành 1p theo quy djnh cüa pháp 14t, có ngành 
nghe kinh doanh hóa chat; 

+ Ca sâ 4t cMt — k thut phài dáp frng yeu cu trong kinh doanh theo quy djnh tai  Diu 12 cüa 
Lut hOa chat; Diu 4; khoãn 2 Diêu 5; khoãn 1, khoân 2 Diêu 6 cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP;; 

+ Da dim, din tIch kho chüa phãi dat  yêu cu theo tiêu chu.n, quy chu.n k' thut qu6c gia; 

+ Co cra hang hoc dja dim kinh doanh, noi bay ban phai dam báo các yêu c.0 v an toàn hOa 
chat, an toãn phông, chng cháy n theo quy dnh cia pháp 1ut; 

+ Vt chia, bao bi hru tnt hóa cht phài bâo dam ducTc cMt hrçmg và v sinh mOi tnthng theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; phuxrng tin vn chuyn hóa chat phài tuãn thu theo quy dnh cüa pháp 14t; 

+ CO klio chua hoc cO hcrp dng thuê kho chua hOa chit hoc sir dmg kho cüa t chüc, cá nhân 
mua hoc ban hóa chat dáp ng duçic các diêu kin ye bão quân an toàn hóa chat, an toàn phOng, 
chông cháy nO; 

+ Ngtthi phu trách v an toàn hOa cMt cüa co sâ kinh doanh hóa chAt phãi cO trInh dO trung cAp trâ 
len ye chuyên ngành hóa chat. 

+ Các d6i tuçrng quy dnh phài ducic huAn 1uyn an toãn hOa chAt. 
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- Hóa chAt hn ch san xuAt, kinh doanh trong lTnh virc cong nghip phã.i dixqc tn tr, bão quân i 
mt khu we riêng trong kho ho.c kho riêng. 

*Dj kin riêng: 

Trthng hcip có thay d6i v dja dim co sâ kinh doanh hóa chAt; loai Mnh, quy mô, chüng loi hóa 
chat san xuât, kinh doanh 

10.12. Can cr pháp 1 cüa thu tiic hành chinh 

- L4t  Hóa chAt ngay 21 tháng 11 nm 2007; 

- Ngh djnh 113/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 cüa Chfnh phü quy djnh chi tit và hucng d.n thi 
hành mOt  so diu cUa 1ut hóa chat; 

- Thông tu s6 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 nàm 2017 cña BO Cong Thixcmg quy djnh ci the 
và hixóng dn thi hành mOt so diêu ciia Lut Hóa châtNg djnh s6 113/2017/ND-CP. 

- Thông tu s 08/2018/TF-BTC cüa BO Tài chinh Quy djnh müc thu, ch dO thu, np, quân l' và sr 
di.ng phi trong hoat dOng hóa chat 

File dInh kern 

11. ThAm djnh, phê duyt K hoch phông ngfra, irng phó siy c hóa chat 

11.1. Trinhtirthlchin 

- T chuc, cá nhãn d nghj thm djnh K hoach phông ngra, üng phó sr c hóa chAt 1p 01 bO h so 
gi'ri BO Cong Thircmg (Cic Hóa chAt thãm djnh qua dithng buu diOn  hoc gui triTe tiêp hoc qua h 
thông djch vii  cong triTe tuyên. 

- Truèng hçip h sci chua d.y dii và hçip 1, trong th&i gian 03 ngày lam vic,k tr ngày tip nh.n 
ho so, co quan thãm djnh thông báo dé to chi'rc, cá nhan bô sung, hoãn chinh ho so. 

- Sau khi nhn dU h so hcip 1, co quan th.m djnh trách nhim t ehrc thm djnh K hoch. 
Thãm djnh Kê ho.ch dixcic thire hin thông qua HOi  dông thàm djnh theo quy djnh. 

- Tru&ng hap K hoch không ducic thông qua, t chirc cá nhan cO trách nhim xay drng 1i Ké 
hoch. Ho so, thu tile  thãm djnh thrc hin nhu dOi vói tO chre, cá nhàn nOp  ho so lan dâu. 

- Trueing hap K hoch duçic thông qua hoc thông qua vâi diu kin phai chinh sra, bô sung, to 
chüc, cá nhãn có trách nhim thc hin các yêu câu nêu ti Biên bàn thâm djnh va g&i yän bàn giái 
trinh, 01 bàn diOn ffr và 07 bàn in K hoach dà chinh sua theo yêu câu cüa HOi  dông thàm djnh cho 
BO Cong Thuong (Cic Hóa chat). 

- Sau khi nhn duçie báo cáo cüa th chüc, cá nhãn, BO Cong Thuong xem xét, phê duyt K hoach, 
trlxing hap không phê duyt Kê hoach, phai có van bàn trà läi, nêu rO 1 do. 

Trên co so K hoach duqe phê duyt, co quan thAm djnh chrng thc vào trang phi bla cüa bàn K 
hoch và gui Quyêt djnh phê duyt kern theo Kê hoeh cho to churc, cá nhân, các co quan, don vj 
lien quan t.i dja phi.rong thrc hin dr an bao gôm: Co quan quàn 1 chuyên ngành cap tinh; cci quan 
quãn l nhà rnrâc v phOng cháy, chtta cháy cap tinh; co quan quãn l) nhà mrâc ye môi truäng cap 
tinh; Uy ban nhán dan cap huyn; Ban quãn l khu cOng nghip, khu the xuât, khu kinh té trong 
trumg hap dja diem thirc hin diT  an näm trong khu Cong nghip, khu chê xuât, khu kinh tê. 

11.2. Cách thuc thiTC hin 

- Qua Buu din. 
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- Np trrc tip ti BO Cong Thuang (Ciic Hóa chat). 

- Qua h th6ng djch vi cong trirc tuyn 

11.3. Thànhph.nh sa 

sa d& ngh thm djnh K hoach phOng ngra, 1mg phó sr c6 hóa cMt: 

Van bàn d nghj thm djnh K hoch phOng ngfta, üng phó sr c6 hóa ch&t theo mu quy djn1i tai 
khoãn 9 Diêu nay; 

K hoch phàng ngi'ra, 1mg phó sr c6 hóa cht gm 09 bàn. 

*H sa d nghj phê duyt: 

- Van bàn giái trInh 

- 01 bàn din tft và 07 bàn in K hoach dà chinh slra theo yeu cu cüa Hi ding thm djnh cho ca 
quan thâm djnh 

11.4.S1gbhèsc:01b 

11.5. Thin hn giãi quy&: 22 ngày lam vic k tft ngày nhn dü h sci hçip 1. 

11.6. D6i ttrçrng thrc hin thlr t%lc hành chInh: T chlrc, Ca nhãn d ngh th.m djnh K hoch phOng 
ngra, 1mg phó sir cô hóa chat 

11.7. Ca quan thirc hin thu ti,ic hành chinh: BO Cong Thizang. 

11.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tir s 08/2018/TT-BTC eüa B Tài chInh Quy djnh mIre thu, 
chê do thu, nOp,  quán 1 và sIr dung phi trong hoat dng hOa cMt. 

11.9. Kt qua thirc hin thu tic hành chInh: Phê duyt K hoach phOng ngIra, 1mg phó sr c6 boa 
chat trong 11th vxc cong nghip 

11.10. Ten mu dan, mu tä khai: 

Van bàn d nghj th.m djnh K hoach phông ngtra, 1mg phó sr c6 hóa cht theo maim 03a Phi lime  3 
cüa Thông tim 32/2017/TT-BCT (dInh kern theo) 

11.11. Yêu cu, diu kin thc hin thu tile  hành chinh 

ChIt dAu ti, dir  an san xut, kinh doanh, ct gift và sIr dmg hóa chit có It nht 01 hóa chit thuOc 
Phim 1c IV kern theo Nghj djnh so 113/2017/ND-CP vài khôi hrcmg ton trft lan nhât t.i mt thii 
dim 11m hon hoc bang nguJng khôi hrcing quy djnh t?.i  Phim  lime  N kern theo Nghj djnh so 
I 13/2017/ND-CP phâi xây drng K hoach phOng ngfta, 1mg phO sir  c6 hóa chat dôi vâi tat câ the 
hóa chat nguy hiêm ma dir  an có hoat dng và trinh B quãn 1 ngành, 11th virc thm djnh, phê 
dUyt truâc khi chinh thIrc dua dir  an vào hoat dng. 

11.12. Can cIrpháp l cItathIttiic hành chinh 

- Lust Hóa chit ngày 21 tháng 11 nm 2007; 

- Nghj djnh 113/2017/ND-CP ngay 9/10/2017 cIta Chinh phIt quy djnh chi ti& và huâng dan thi 
hành môt so diêu cIta 1ut hóa chat; 

- Thông tim s 32/2017iTT'-BCTngày 28 tháng 12 näm 2017 cItaB Cong Thi.rang quy djnli cii  th 
va htrOng dan thi hành mOt so diêu cIta Lut Hóa châtNghj djnh so 113/20171ND-CP. 

- Thông ti1s6 08/2018/'IT-BTC cIta BO Tài chInh Quy djnh mIre thu, ch d thu, np, quãn 1 và sIr 
ding phi trong hoat dng hóa chat 

File dinh kern 
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Mu 03a.dooc 

12. Khai báo hóa cht nhp khu 

12.1. Trmnh tthrc hin 
- T chirc, cá nhán nhâp khu hóa chit thrc hin khai báo hóa cMt nhp kMu tnróc khi thông 
quan qua Cong thông tin mt ci'ra quôc gia; 
- To tài khoãn dang nhp theo mu quy djnh trên Cng thông tin mOt  cüa qu6c gia, bao gm các 
thông tin, tp tin dInh kern; 
- Truàng hcip cAn lam rô hoc xác nhn thông tin, ca quan tip nhn thông tin khai báo yêu cAn t 
chi'xc, cá nhãn np các vAn ban, chrng tr nêu trên ô dung ban in; 
- Các thông tin khai báo theo mu quy djnh t.i Phti 1ic VI Nghj djnh s 113/2017/ND-CP trên 
Cong thông tin mt cra quôc gia bao gôrn các thông tin t chc, cá nhãn khai báo, các thông tin 
hóa cMt nhâp khAu; 
+ Boa dan mua, ban hóa cMt; 
+ Phiu an toàn hóa cht bAng ting Vit; 
+ Tnr&ng hcip d6i vâi mt hang phi thixcing mi không cO hóa dan mua, ban hóa cht, t chüc, cá 
nhãn khai báo hóa chat có the sr dung giây báo hang ye cAng thay cho hóa dan thixong mai. 
- Sau khi khai báo, thông tin s tr dng chuyn dn h th6ng cüa Bô Cong Thtrang, khi do h 
thóng cüa B Cong Tinrang sê tx dng phãn hôi qua Cong thông tin mt ca quôc gia tâi các to 
chirc, cá nhân khai báo và Ca quan hã.i quan, thông tin phân hôi nhu mt bAng chrng xác nhn 
hoàn thành khai báo hOa chat, lam ca s dê các to chxc, cá nhãn hoat dng lien quan lam thu tiic 
thông quan. 
- Truàng hçip phát sinh sr c6 h thing, t chi'rc, cá nhãn không th thrc hin khai báo qua Cng 
thông tin rnt cra quOc gia, trong thii gian ch& khAc phic sr co, to chxc, cá nhân cO the thc hin 
khai báo hóa chit nhp khâu qua h thông dr phông do Ca quan tiêp nhn thông tin khai báo quy 
djnh. 

12.2. Cách thc thc hin 

Qua Cng thông tin mt cra quc gia. 

12.3. H sa (Thông tin khai báo hOa chAt nhp khAu) 

- Các thông tin khai báo theo mu quy djnh trên C6ng thông tin mt cra qu6c gia bao gm cac 
thông tin to chCrc, Ca nhân khai báo, các thông tin hóa chat nhp khâu; 

- Hóa dan mua, ban hOa chAt; 

- Phiu an toàn hOa chAt bAng ting Vit; 

- Tnthng hcp dtil vài mt hang phi thirang rnai không có hóa don mua ban hóa chAt,t chrc, cá 
niiân lthai báo hóa chAt có th sr drng giAy báo hang v cang thay cho hóa dan thuang mai. 

12.4. S luçing b h6 so: 01 

12.5. Thôri gian giài quyt: Phãn hi ngay sau khi khai báo 

12.6. D& ting thrc hin thU tic hành chinh: T chUc, Ca nhn nhp khAu hóa chAt 

12.7. Ca quan thc hin: Cic Hóa chAt — B Cong Thtrang 

12.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tu s6 08/2018/U-BTC cUa B Tài chmnh Quy djnh mUc thu, 
chê d thu, nôp, quãn l va sU ding phi trong hoat dng hóa chat. 
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12.9. Kt qua thtjc hin thu t%ic hành chInh: Phãn hi tr dng thông tin khai báo hóa cMt nhp kMu 
qua Cong mOt  cüa qu6c gia 

12.10. Yêu c.u, diu kiên thcc hiên thu tile  hành chinh: HOa cMt phãi khai báo bao gôm eác cMt 
thuOc Danh miic  hóa chat phãi khai báo ti Ph1i liic  V Ngh djnh so 113/2017/ND-CP và các hon 
hçrp chua eác chat thuc Danh miic  hóa chat phai khai báo dixcic phán l°ai  theo quy djnh ti Diêu 23 
cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP là hóa chat nguy hiêm trr trithng hçip ducic mien tth theo quy djnh 
tai Diêu 28 Nghj djnh 113/2017/ND-CP 

- Lust Hóa chit ngày 21 tháng 11 n.m 2007; 

- Ngh djnh 113/20171ND-CP ngày 9/10/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tit và huâng dn thi 
hành mOt  s diu cUa lut hóa chit; 

- Thông tu s 32/2017/TF-BCT ngày 28 tháng 12 nm 2017 cüaB Cong Thuong quy djnh ci th 
và hithng dn thi hânh mt so diêu cüa L4t Hóa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông ti.r s 08/2018/TT-BTC cUa BO Tài chinh Quy djnh mrc thu, ch d thu, np, quãn 1 và sir 
ding phi trong hot dung hóa chat 

I. THU TUC  HANH CH!NH CAP T!NH 

1. Cp giy chfrng nhn dü diu kiin san xut hóa chat san xut, kinh doanh có diu kiin 
trong llnh vic cong nghip 

1.1. TrInh tir  thirc hin 

- T chüc, cá nhân d nghj cp Giy ching nhn du diu kin 1p 01 b h so gui qua di.thng bun 
din hoc gUi trirc tiêp hoc qua h thông djch vii  cong trirc tuyên den Si Cong Thixong ncii to 
chUc, cá nhãn d.t co sO' san xuât; 

- Trix&ng hç'p h so chira dy du và hcip I, trong vông 03 ngày lam vic k tU ngày tMp nhn h6 so, 
co quan cap Giây chUng nhn thông báo dé to chUc, cá nhãn bô sung, hoàn chinh ho so. Th&i gian 
hoàn chith ho so không duçic tInh vào thii gian cp Gi.y chUng nhn; 

- Trong thôi hn 12 ngày lam vic, k tU ngày nhn dü h so hçxp 1 quy djnh SO' Cong Thucmg noi 
tO chUc, cá nhãn dt co sO' san xuâtcó trách nhim xem xét, thâm djnh và cap Giây chUng nhn dU 
dieu kin cho to chUc, cá than (tong thñ gUi 01 bàn cho SO' Cong Thirong nci to chIrc, cá than 
(tang k' trii sO' chmnh. Truông hcrp không cap Giây chi.'rng nhn, SO' Cong Thucing noi to chUc, cá 
nhân dt Co SO' san xuâtphài cO van bàn trã 1ñ, nêu rO 1 do. 

1.2. Cách thUc thi,rc hin 

- Qua Blru diên. 

- Np trirc tip ti SO' Cong Thrcing noi th chUc, cá nhãn dt Co sâ san xut 

- Qua h th6ng djch vii  cong tniic tuyn 

1.3. Thànhph.nh so 

- Ho so dê nghj c.p Giy chUng nhn dU diêu kin san xuât 

+ Van bàn d nghj cp Giy chUng nhOn dU diu kin san xut hóa chit san xut, kinh doanh cO 
diêu kin trong lTnh e cong nghip theo mu quy djnh tai  khoãn 7 Diêu 10 Nghj dnh 
113/2017/ND..CP; 

+ Bàn sao Giy chUng nhn (tang k doanh nghip hoc GiAy chUng nhn (tang k hcp tác xA hoc 
Giây chUng nhn (tang k h kinh doanh; 
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+Bàn sao Quyt djnh phê duyt hoc Xác nhn các tài lieu lien quan dn bâo v môi trir&ng theo 
quy djnh cüa pháp 1ut duçic ca quan quãn l nhà nuàe Co thãm quyên ban hanh; 

+ Bàn sao Gi.y chimg nhn thm duyt thit ké v phông cháy và chCta cháy và van bàn ch&p thun 
nghim thu h thông phông cháy và chfta chay cUa cd quan có thãm quyên dôi vâi tmg cd sâ san 
xuât thuOc dôi tucYng phái thãm duyt thiêt kê ye phOng cháy và chüa chay; 

Biên bàn kMm tra an toàn v phong cháy và chtta cháy hoc van bàn hoc van bàn cüa ca quan Co 
thâm quyn chüng minh dam bão dü diêu kin an toàn ye phong cháy và cha cháy dôi vâi tthig ca 
s& san xuât không thuc dôi tixcmg phâi thâm duy thiêt ke ye phông cháy và chtka cháy; 

A A * . , , p a . , , p a + Ban v tong the he thong mt bang nha xi.rong, kho chtra, ni dung ban ye phai dam bao cac thong 
tin ye vj tn nhà xuOng, kho tang, khu V%TC chi'ra boa chat, din tIch và thring vào nhà xuâng, khu 
vijc san xut và kho hOa chat; Bàn sao giy tti chüng minh quyên sr dmg dôi vài thra dat xay drng 
nhà xu&ng, kho chra hoc Hçp dông thuê nhà xu&ng, kho chira; 

+ Bàn kê khai thMt bj k5 thut, trang bj phông hO lao dung và an toàn cüa ca so san xut hóa cht; 

+ Bàn sao bang d.i hQc trO len chuyên ngành hóa chAt ciia Giám dc hoc Phó Giám d6c k5 thut 
hoc can bO k th4t phi trách hot dng san xuât hóa chat cüa Ca sO san xuât; 

+ Bàn sao h sa huAn luyn an toàn hóa chAt theo quy djnh ti khoàn 4 Diu 34 cüa Nghj d4nh 
113/2017/ND-CP; 

+ Phiu an toàn hóa chAt cüa các hóa chAt nguy him trong ca sO san xuAt theo quy dinE. 

1.4. So Iucmg bO h sa: 01 bO 

1.5. ThOi hn giãi quy&: 12 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h sa hçip l. 

1.6. DOi tucmg thrc hin thiX tic hành chinh: TO chIrc, cá nhãn san xuAthóa chAt có diu kin trong 
lTnh vrc cong nghip 

1.7. Ca quan thrc hin thu t%ic hành chInh: SO Cong Thixo'ng noi tO chrc, Ca nhân dt ca sO san XUAt 

1.8. Phi, L phi': Quy djnh tai  Thông tu sO 08/2018/TT-BTC cüa BO TM chInh Quy djnh müc thu, 
chê dO thu, np, quãn l và si diing phI trong hot dOng  hOa chat. 

1.9. Kt qua thc hin thu ti?c  hành chmnh: GiAy ch(rng nhn dü diu kin san xuAt hóa chAt san xuAt, 
kinh doanh có diêu kin trong linE vixc cong nghip 

1.10. Ten mu dan, mu tO khai: 

Van bàn d nghj cAp GiAy chüng nhn dü diu kin san xu&t hóa chAt san xuAt, kinh doanhcO diu 
kin trong linh vrc cong nghiptheo mu Ola Phi 1%lc 01 cüa Thông tix 32/20171TT-BCT (dInh kern 
theo). 

1.11. Yêu cu, diu kin thirc hin thu tic hành chinh 
Diu kin san xuAt: 
- Là doanh nghip, hcTp tác xâ, hO kinh doanh ducc thành 1p  theo quy dlnh  cüa pháp 1ut, có ngành 
nghê san xuAt hóa chAt; 
- Ca sO 4t chAt - k5 thut phãi dáp rng yeu c.0 trong san xuAt theo quy djnh ti Diu 12 cüa Lut 
hóa chat; Diu 4; khoãn 2 Diêu 5; khoàn 1, khoàn 2 Diu 6 cüaNghi djnh 113/20171ND-CP; 
- Din tIch, nhà xuOng, kho chüa phài dt yêu cu theo tiêu chuAn, quy chuAn k5 thut quôc gia. CO 
sO san xuât có du din tIch dé bô tn day chuyên san xuât phi hçip vOi cong suât thiêt kê, dam báo 
các cong don san xuAt, dáp Ung yêu câu cong ngh; 
- Giám dOc hoäc Phó Giám d6c kg thut hotc can b k5 thut phi trách hoat dng san xuAt hOa chAt 
phài cO bang di h9c trO len ye chuyên ngành hóa chat; 
- Các d6i tucrng quy djnh t.i Diu 32 cüa Ngh djnh 113/2017/ND-CP phài ducic huAn 1uyn an toàn 
hóa chat. 
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1.12. Cäncüpháp1'cüathitichànhchinh 
- Lut Hóa chat ngày 21 thang 11 näm 2007. 
- Nghj djnh s6 113/2017/ND-CPngày 9/10/2017 cüa Chinh phü quy djnh chi tit và huóng dn thi 
hành mt s6 dieu cüa li4t hóa chat; 
- Thông tu s 32/20 1 7/TT-BCT ngày 28 tháng 12 näm 2017 cüaB Cong Thuong quy djnh ciii th 
và hi.rOng dn thi hành mt s diêu cüa Lust  Hóa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 
- Thông ttr s 08/2018/TT-BTC cüa Bô Tài chinh Quy djnh mrc thu, ch d thu, np, quãn 1' và si'r 
dmg phi trong hoat dng hóa chat 
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2. Cp 1i giy chfrng nhn dü diu kiin san xut hóa cht san xut, kinh doanh có diu kiin 
trong linh vlyc cong nghip 

2.1. TrInh t%r thirc hin 

- Truèng hçip Giy chüng nhn dü diu kiin  bj mit, sai sot, hu hông hoc cO thay di v thông tin 
dang k9 thãnh 1p cüa to chc, Ca nhãn, to chi'xc, Ca nhâh 1p 01 b ho so d nghj cap lai  Giây chng 
nhn và den so COng Throng noi to chOc, cá nhân dt Co sO san xuât qua thrOng buu din hoc gri 
trirc tiêp hoc qua h thông djch vj cong tWc  tuyn; 

Trong thôi hn 05 ngày lam vic k tir ngày nh.n dü h so hçip 1, co quan cp Giy ching nhn 
kiêm tra, cap iai Giây ch(mg nhn dü diêu kin cho to chi'rc, Ca nhân, dng thri gui 01 bàn cho SO 
Cong Thuong noi to chirc, cá nhán dang k' tri sO chinh. TrirOng hçp không cap 1?.i Giây chtrng 
nhn, co quan có thm quyên cap Giây chrng nhn phãi cO van bàn trã Rn, nêu rO 1y' do. 

- TrirOng hçp không cp 1a  Giy chthig nhn, SO Cong Thuong phãi cO vAn bàn trâ Rn, nêu rO 1 
do. 

2.2. Cách thrc thrc hin 

- Qua Buu din. 

- Np trrc tip ti SO Cong Thi.rong ncri t6 chüc, cá nhAn dt co sO san xut. 

- Qua h th6ng dlch  vi cong trirc tuyn 

2.3. Thành phAn h so 

H so d nghj bao gm: 

- VAn bàn d ngh cp 1ai  Gi.y chüng nhn; 

- Bàn chinh Giy chüng nhn dA dtrcc cp trong tru?mg hcip GiAy ching nhn b sai sOt hoc cO 
thay d6i ye thông tin cüa t cln'rc, Ca nhãn; phn bàn chInh cOn 1i có th nhn dng duçic cüa Giy 
ching nhn trong truOng hcrp Giây chüng nhn bj hu hông; 

2.4. S6 hrcing b h so: 01 b. 
2.5. ThOi han  giãi quyêt: 05 ngãy lam vic kê tr ngày nhn dü ho so hcip 1. 

2.6. D6i tucing thirc hiên thu tic hành chfnh: T6 chrc, cá nhân san xut hOa cMt cO diu kin trong 
linh vrc cong nghip. 

2.7. Co quan thirc hin thz tic hành chInh: SO Cong Thi.rong noi t chCrc, cá nhãn dt co sO san xuAt 

2.8. PhI, L phi: Quy dlnh  ti Thông tu s6 08/2018/TT-BTC cüa B Tài chInh Quy djnh mCrc thu, 
chê d thu, np, quãn 1) va si'r dung phi trong hoat dng hOa cMt. 
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2.9. K& qua thrc hin thu tic hàrth chmnh: GiAy chüng nhn du diu kin san xut hóa cht san xu&t, 
kinh doanh có diêu kin trong lTnh vrc cong nghip 

2.10. Ten mu dan, mu ti khai 

Don d ng c&p lai  GMy eWing nhn dü diu kin san xu thóa chat san xut, kinh doanh có diu 
kin trong ilith vrc cong nghip theo mu 01 b Phx 1iic 01 cüa Thông tir 32/201 7/U-B CT (dInh 
kern theo) 

2.11. Yêu c.u, diu kin thrc hin thu t1tc hãnh chinh 

*Dj J  kin chung: 

- Diu kiin  san xut 

+ Là doanh nghip, hp tác xâ, hO kinh doanh &rçc thành 1p theo quy djnh cüa pháp luat,  cO ngành 
nghê san xuât hOa chat; 

+ Ca s vat  cMt - k thuat  phãi dáp ing yêu cu trong san xut theo quy djnh ti Diu 12 cüa Luat 
hóa chat; Diêu 4; khoãn 2 Diêu 5; khoãn 1, khoán 2 Diêu 6 cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP; 

+ Din tIch, nhà xu&ng, kho chi'ra phâi dt yeu cAu theo tiêu chu.n, quy chun k5 thuat quc gia. C 
s& san xuât có áü din tIch dê bô tn day chuyên san xuât phü hçrp vói cong suât thiêt kê, dam báo 
cac cong don san xuât, dãp ing yêu cAu cong ngh; 

+ Giám d6c hoc Phó Giám d& k thuat hoc can bO k thuat  phii trách hot dung  san xu&t hóa 
chat phài cO b.ng dai  h9e tr& len ye chuyên ngành hóa ch.t; 

+ Các di tlxclng quy djnh ti Diu 32 cUa Ngh djnh 113/2017/ND-CP phái &rcic huén 1uyn an 
toãn hOa chat. 

*Di u  kin riêng: 

Tnirng hcp Giy chLrng nhn bj mit, sai sot, Wi hông hoc cO thay di v thông tin cüa t6 chirc, cá 
nhãn, t chrc, cá nhãn 

2.12. Cneupháp1cuathutichanhchinh 

- Lust HOa cMt ngày 21 tháng 11 nm 2007; 

- Nghj djnh 1 13/2017fND-CP này 9/10/2017 cüa ChInh phU quy djnh chi tit và hixâng dn thi 
hành môt so diêu cüa luat hóa chat; 

- Thông tu s6 32/2017/1'T-BCT ngày 28 tháng 12 nam 2017 cüaBO COng Thiiang quy djnh c th 
và hrn5ng dk thi hành mOt  so diêu cüa Luat  Hóa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông tu s6 08/2018/Tr-BTC cüa BO Tài chinh Quy djnh mrc thu, ch dO thu, nOp, quãn 1) và sir 
ding phI trong hoat dng hóa chat 
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3. Cp diu chinh giy chü'ng nhan dü diu kiin san xut hóa cht san xut, kinh doanh có 
diu kiin trong linh vic cong nghip 

3.1. Trinhtrthirchin 

- Trtxông hp có thay di dja dim Ca s& san xuAt, kinh doanh hóa chit; loi hInh, quy mô, chüng 
loai hOa chat san xut, kinh doanh, to chuc, Ca nhãn 1p 01 bO ho sa dê nghj diêu chinh Giây eWing 
nhn va gui qua dithng buu din hoc gui trc tiêp ho.c qua h thông djch vi cong trrc tuyêndên 
Sâ Cong Thucmg nai to chuc, cá than dt co scr san xut; 
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- Trong thyi gian 12 (muñ hai) ngày lam vic, k tfr ngày nhn dü h so hcip 1, So Cong Thuong 
noi t chic, cá nhãn dt co sO san xuât cO trách nhim thm djnh ho so và diêu chinh Giây phép. 

- Tnrng hgp khOng cp diu chinh Giy chirng nhn, SO Cong Thuong noi t chic, cá nhãn d.t Co 
sO san xut phài có van ban trà 1ii và nêu rO 1 do. 

3.2. Cách thüc thuc hin: 

- Qua Buu din. 

- Np trirc tip t?i  SO Cong Thuong noi t chic, cá nhân dt co sO san xuât. 

- Qua h th6ng djch vi cong trijc tuyn 

3.3. Thành ph.n h so 

so d nghj cp diu chinh Giy chüng nhn bao g6m: 

- Van bàn d nghj diu chinh Giy chrng nhn dii diu kin; 

- Bàn chInh Giy chüng n1in dü diu kin dà ducic cp; giy tO, tài 1iu chüng minh vic dáp img 
dixçrc dieu kiin san xuât, kinh doanh d6i vOi các ni dung dieu chinh; 

3.4. S krcng b h so: 01 bO 

3.5. ThOi hn giâi quy&: 12 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so hçp 1. 

3.6. Di ftrçing thrc hin thu ti,ic hành chinh: T chirc, cá nhãn san xu&, kinh doanh hóa ch&t có 
dieu kin trong 11th vrc cong nghip 

3.7. Co quan thirc hin thu tiic hành chinh: SO Cong Thixong nol ti chüc, cá nhãn dtt Co sO san xuât 

3.8. Phi, L phi: Quy djnh ti Thông tu s6 08/2018/TF-BTC cüa Bô Tài chith Quy djnh müc thu, 
chê d thu, np, quãn 1 va sü dmg phI trong hoat dng hóa chat. 

3.9. Kt qua thrc hin thu tiic hành chInh: Cp diu chinh Giy ch(rng nhn dCi diki kin san xut 
hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong llnh vrc cong nghip 

3.10. Ten mu don, mu tO khai 

Don d nghj c&p diu chinh GiAy chirng then du diu kin san xuthóa cMt san xut, kinh doanh có 
diêu kin trong llnh vixc cong nghip theo mâu 0lc Phi 1ic 01 cüa Thông tu 32/2017/TT-BCT (dInh 
kern theo) 

3.11. Yéu cu, diu kin th%rc hin thu t%ic hãnh chInh 

*Dj kin chung: 

Diu kin san xut: 

- Là doanh nghip, hçip tác xâ, h kinh doanh ducic thãnh 1p theo quy djnh Cua pháp Iut, Co nganh 
nghe san xuât hóa chat; 

- Co s& 4t chit - k thut phâi dáp ithg yêu cAu trong san xut theo quy djnh tai  Diu 12 cüa L4t 
hóa chat; Diêu 4; khoãn 2 Diêu 5; khoán 1, khon 2 Diêu 6 cUa Nghj djnh 113/2017/ND-CP; 

- Din tich, nhà xuOng, kho chuaphai dt yêu cu theo tiêu chu.n, quy chun k th4t qu6c gia. CO 
sO san xuât cO dU diên tich dê bô trI day chuyên san xuât phü hçip vOi cong suât ththt kê, dam bão 
các cong don san xut, dáp (mg yêu ctu cong ngh; 

- Giám d6c hoc Phó Giám d6c kY thi4t hoc can bk5 thut phi trách hoat dng san xut hóa cMt 
phài có bang di h9c trO len ye chuyên nganh hOa chat; 

- Các d6i tuçlng quy djnh tai  Diu 32 cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP phâ.i ducc hu.n Iuyn an toàn 
hOachât. 
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*Di u  kin riêng: 

Trtthng hqp có thay di v dia  dim co si san xuAt boa cMt; lo.i hinh, quy mô, chUng 1oi hóa chit 
san xuât 

3.12. Can cü pháp l' cüa thi tijc hành chmnh 
- L4t  Hóa chit ngày 21 thãng 11 näm 2007; 
- Nghj djnh 1 13/2017/ND-CP này 9/10/2017 cüa Chmnh phU quy djnh chi tit và hiiâng dn thi 
hành mt so diêu cüa h4t  hóa chat; 
- Thông tu s6 32/2017/Tr-BCT ngày 28 tháng 12 nam 2017 cUaB Cong Thuang quy djnh ci th 
và huàng dn thi hành mt so diêu cüa Lu.t Hóa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 
- Thông tu s 08/2018/U-BTC cüa BO Tài chinh Quy djnh mrc thu, ch d thu, np, quãn 1 và sü 
dmg phi trong hoat dng hóa chat 
File dInh kern 
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4. Cp giy chfrng nhn dii diu kiin kinh doanh hóa chat san xut, kinh doanh có diu kiin 
trong !inh vc cong nghip 

4.1. TrInh tr thirc hiên 

- T chc, cá nhãn d nghj cp Giy ching nhn dii diu kin kinh doanh hóa ch&t 1p  01 bO h so 
gCri qua duông buu din hoc gin triTe tiêp hoc qua h thông djch vi cong triTc tuyen den Sâ Cong 
Thucmg noi to chic, cá nhân dt co s& kinh doanh; 

- Trueing hqp h so chua dy di va hqp 1, trong vông 03 ngày lam vic k ti ngày tip nhn h so, 
Ca quan cap Giây ching nhn thông báo áê to chic, cá nhãn bô sung, hoàn chinh ho so. Thñ gian 
hoàn chinh ho so không duqc tmnh vào thôi gian cap Giây ching nhn; 

- Trong thin hn 12 ngày lam vic, k tir ngày nh.n dii h so hçip l quy djnh Sâ Cong Thuong nai 
t chic, cá nhãn dt Ca si kinh doanh Co trách nhim xern xét, thãm djnli và cap Giây chcrng nhn 
di diêu kin cho th chic, cá nhãn dOng thin gin 01 bàn cho Si Cong Thuang noi to chic, cá nhân 
dang k tril  si chInh. Truing hcip không cAp GiAy chuxng nhn, Si Cong Thuang noi to chic, cá 
nhãn dt Ca SO kirth doanh phâi Co van bàn trã lii, nêu rO 1 do. 

4.2. Cách thic thirc hin 

- Qua Buu din. 

- Np triTe  tip ti Si Cong Thixong noi t6 chic, Ca nhãn dt CO SO kinh doanh 

- Qua h th6ng djch viii cong trc tuyn 

4.3. Thành phn h so 

H so d nghj cAp Gi&y ching nhn di diu kin kinh doanh: 

- Van bàn d nghj cAp GiAy ching nhn di diu kin kinh doanh hóa chAt san xuAt, kinh doanh có 
diu kin trong ltnh virc  cong nghip theo mu quy djnh t.i khoãn 7 Diêu 10 Nghj djnh 
113/2017/ND-CP; 

- Bàn sao GiAy ching nhn dàng k doanh nghip hoc Gi&y ching nhn dàng k hcrp tác xA hoc 
Giây chirng nhOn dàng k h kinh doanh; 

- Bàn kê khai v ting dja dim kinh doanh; 

- Bàn sao Quy& djnh phê duyt hoc Xác nhn các tài 1iu lien quan dn b v môi truing theo 
quy djnh cia pháp lut ducic co quan quãn l' nhà nuic có thâm quyên ban hành; 

30 



- Bàn sao Giy chüng nhn th&n duyt thi& k v phóng cháy, chftacháy và van bàn chAp thun 
nghim thu h thông phàng cháy, ch1ta cháy cüa cci quan có thãm quyên dôi vài timg kho chüa hóa 
chat thuc dôi txcing phâi thâm duyt thiêt kê ye phông cháy và chCta cháy; 

Biên bàn kim tra an toàn v phông cháy và chia cháy hoc van bàn hoc van bàn cüa co quan Co 
thãm quyên chng minh dam bão dü diêu kin an toàn v phông cháy và chta cháy di vài timg 
kho chra hOa chat không thuc dôi txç1ng phài thám duyt thi& k v phông cháy và chta chay;; 

- Bàn v tng th h th6ng mt bang cüa trng dla  dMrn kinh doanh, ni dung bàn ye phâi dam bão 
các thông tin ye vi trI kho chüa, khu virc chüa hOa chat, din tIch và du?ing vào khu vxc kho hóa 
chat; Bàn sao giây ti chimg minh quyên si'x ding dôi vài thCra dat xây dmg kho chCra hoc Hc 
dông thuê kho d6i vOi trithng hçip thuê kho liru trC hoc Hçrp dông hay thôa thun mua bàn hóa chat 
trong tnrrng hcip sr ding kho cüa to chüc, cá nhân mua hoc bàn hóa chat; 

-Bàn ké khai thit bj k5 thut, trang bj phông h lao dng và an toàn cüa trng dja dim kinh doanh 
hóa chat; 

- Bàn sao bang trung cAp trâ len v chuyên nganh hóa chAt cüa nguri phi trách v an toàn hóa chAt; 

- Bàn sao h so huAn 1uyn an toãn hóa chAt theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 34 cüa Ngh.j djnh 
1 13/20171ND-CP; 

- Phiu an toàn hóa chAt cüa các hOa chAt nguy him trong Ca sâ kinh doanh theo quy dnh. 

4.4. S6 ltrcmg b h scr: 01 bO 

4.5. Thxi hn giái quyt: 12 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so hcp l. 

4.6. D6i tixcmg thrc hin thu tic hành chmnh: T chüc, Ca nhán san xuAt, kinh doanh hóa chAt có 
diêu kin trong lTnh vrc cong nghip 

4.7. Co quan thirc hin thi'i tic hành chinh: Si Cong Thucing nth th chüc, cá nhán dt co so kinh 
doanh 

4.8. Phi, L phi: Quy djnh t?i  Thông ttr s 08/2018/TF-BTC càa B Tài chinh Quy djnh m(rc thu, 
chê d thu, np, quãn l và sü ding phi trong hot dung hóa chat. 

4.9. Kt qua thirc hin thu tiic hành chmnh: GiAy chüng nhn du diu kin kinh doanh hóa chAt san 
xuât, kinh doanh có diêu kin trong linh vixc cong nghip 

4.10. Ten miu don, mu tO khai: 

Van bàn d nghj cAp GiAy ch(rng nhn dü diu kin kinh doanh hOa chAt san xuAt, kinh doanh có 
diêu kin trong linh vrc cong nghiptheo mu Ola Phi 1ic 01 cia Thông tu 32/20171T1-BCT (dmnh 
kern theo) 

4.11. Yêu cAu, diu kin th%rc hin thu tiic hành chInh 
Diu kin kinh doanh: 
- Là doanh nghip, hçrp tác xA, h kinh doanh duçrc thành 1p theo quy djnh cüa pháp lust, cO nganh 
ngh kinh doanh hOa chat; 
- Co sO 4t chAt — k5 thut phãi dáp rng yêu can trong kinh doanh theo quy djnh ti Diu 12 cüa 
Lut hóa chat; Diêu 4; khoân 2 Diêu 5; khoán 1, khoãn 2 Dieu 6 cüa Nghj djnh 1 13/20171ND-CP; 
- Dja dim, din tIch kho chira phài dt yêu cau theo tiêu chuAn, quy chuan k5 th4t  quôc gia; 
- Co cira hang hoäc dja dMm kinh doanh, nai bay bàn phãi dam bào các yeu cu v an toãn hOa chAt, 
an toàn phOng, chông cháy no theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
- VQt chira, bao bI km tri hOa chAt phai bâo dam duçic chAt lircing và v sinh rnôi trithng theo quy 
dtnh cüa pháp 1ut; phuong tin vn chuyn hóa chat phãi tuãn thu theo quy djnh cua pháp 1ut; 
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- Co kho chi'xa hoc eó hçip d6ng thuê kho chüa hóa cMt ho.c sü ding kho cüa t chrc, Ca nhân 
mua hoc ban hóa chat dáp frng ducic các diu kin ye bâo quãn an toàn hOa chit, an toàn phông, 
chong cháy no; 
- Nguôi ph%i trách v an toàn hóa chat cUa Ca so kinh doanh hóa cht phãi có trInh dO trung cap trO 
len ye chuyen ngãnh hóa chat. 
- Các d6i tucing quy djnh t.i DiM 32 cüa Nghj djnh 113/2017/ND-CP phãi ducic hu.n luyn an toàn 
hóa chat. 

4.12. Cancphápl'cüathütichanhchfnh 
- Lut Hóa chat ngày 21 tháng 11 näm 2007. 
- Nghj djnh so 113/2017/ND-CP nga.y 9/10/2017 ciia Chinh phü quy djnh chi tiêt và huOng dan thi 
hãnh mOt so diêu cia lust  hóa cht; 
- Thông tu sO 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 nm 2017 cüaBO Cong Thucmg quy djnh ci the 
va htrOng dn thi hành mOt  s dieu cüa L4t Hóa châtNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 
- Thông tu s6 08/2018/1T-BTC cüa BO Tài chInh Quy djnh mirc thu, chê dO thu, np, quân 1 và sCr 
dung phI trong hot dng hóa chit 
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5. Cp li giy chüng nhn dü diM kiin kinh doanh hóa chat san xut, kinh doanli có diM 
kiin trong linh vyc cong nghip 

5.1. TrInhtthuchiên 

- Tnthng hcxp Giy ching nhn dci diM kin bj mit, sai sot, hu hOn hoc có thay d6i v thông tin 
däng k thanh 1p cüa to ch(xc, cá nhân, tO chrc, Ca nhân 1p 01 bO ho so dê nghj cap l?i  Giây chirng 
nhn và gfri qua duOng buu din hoc gui trirc tiêp hoc qua h thông djch vi cOng trirc tuyên;dên 
SO Cong Thucmg noi to chüc, Ca nhãn dt co sO san xuât, kinh doanh; 

- Trong thOi hn 05 ,ngày lam vic k trngày nhn dCi h so hçip l, co quan cp GiAy chrng nhn 
hem tra, cap 1i Giây chüng nhn dü diêu kin cho to chirc, Ca nhân dong thôi gui 01 ban cho SO 
Cong Thuong noi t chüc, cá nhãn dàng k trii sO chmnh. 

- ThrOng hçip khOng cp 1aj  Giy c1nrng nhn, SO Cong Throng phâi CO van bàn trà Rn, nêu rO l 
do. 

5.2. Cách thi'rc thc hiên 

- Qua Buu din. 

- NOp trrc tip ti SO Cong Thtrcmg noi t6 chuc, cá nhân dt co sO kinh doanh. 

- Qua h th6ng djch vr cOng trrc tuyên 

5.3. Thành ph.n h6 so 

so d nghj bao gm: 

- Vn bàn d nghj cp 1a  GiAy chung nhn; 

- Bàn chInh Giy chüng nhn dA ducic cp trong truOng hqp Giy chuiig nhn bj sai sot hoc cO 
thay dM ye thông tin cUa th chic, cá nhãn; ph.n bàn chInh cOn 1i cO the nhn dung ducyc cüa Giây 
chung nhn trong truOng hcrp Giây chung nhn bj hu hông; 

5.4. S hrcing bO h so: 01 bO. 
5.5. ThOi hn giài quyêt: 05 ngày lam vic kê ttr ngày nhtn dii ho so hçrp l. 
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5.6. D6i trçing thc hin thu tic hãnh chinh: T chüc, cá nhân kinh doanh hóa cMt có diu kin 
trong linh virc cong nghip. 

5.7. Ca quan thrc hin thu tic hãnh chinh: Si Cong Thuang no'i t chic, cá nhãn dt ca s& kinh 
doanh 

5.8. PhI, L phi: Quy djnh tai  Thông tiz s6 08/2018/TT-BTC cüa B Tài chInh Quy djnh mCrc thu, 
chê dO thu, np, quãn I và sr ding phi trong hoot dng hóa chat. 

5.9. Kt qua thrc hin thu tiic hành chinh: Giy ching nhn dü diu kiOn  kinh doanh hOa cMt san 
xuât, kinh doanh có diêu kiin trong lTnh vrc cong nghip 

5.10. Ten mu don, idu ti khai 

Dcm d nghj cp lai  Giy ching nhn dü diu kin kinh doanh hóa chit san xut, kinh doanh có 
diêu kin trong linh vrc cong nghip theo mu 0lb Phi 1ic 01 cüa Thông tu 32/2017/TT-BCT 
(dInh kern theo) 

5.11. Yêu cu, diu kin thrc hin thu t%ic hành chinh 

*Dj u  kin chung: 

Diu kin kinh doanh: 

- Là doanh nghip, hç'p tác xâ, hO kinh doanh ducic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut, cO nganh 
nghe kinh doanh hóa chit; 

- Ca si vt cht — k5 thut phài dáp üng yêu cu trong kinh doanh theo quy djnh tai  Diu 12 cia 
Lut hóa chat; Diu 4; khoãn 2 Diêu 5; khoãn 1, khoân 2 Diu 6 cüa Ngh djnh 113/20171ND-CP; 

- Dja dim, din tIch kho chira phãi dat  yêu cu theo tiêu chu.n, quy chun k5 th4t  qu6c gia; 

- Co cira hang hoAc dja dim kinh doanh, nai bay ban phài dam bâo cac yêu cu v an toàn hOa chit, 
an toàn phông, chông cháy no theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Vt chüa, bao bi luu trft hóa cht phâi bâo dam dirge chAt luçmg và v sinh môi tnImg theo quy 
djnh cüa pháp 14t; phuong tin vn chuyên hóa chat phài tuãn thu theo quy djnh cüa pháp 14t; 

- Co kho chira hoc có hgp dng thuê kho chüa hóa chAt hoc si'r ding kho cüa t chuc, cá nhân 
mua hoc ban hóa chat dap üng dirçic các diu kin ye báo quãn an toãn hóa chAt, an toãn phông, 
chông cháy no; 

- Nguii phi trách v an toãn hóa chAt cüa co s& kinh doanh hóa chAt phãi Co trinh dO trung cAp trô 
len ye chuyên ngành hóa chat. 

- Các d6i tuclng quy djnh tai  Diu 32 cüa Nghj dnh 113/2017/ND-CP phãi ducic huAn 1uyn an toàn 
hOa chat. 

*Di u  kin riêng: 

Trueing hcip GiAy chüng nhn bj mAt, sai sOt, hu hông hoc cO thay di v thông tin cüa t chuc, cá 
nhân, to chuc, cá nhan 

5.12. Can cr pháp 1i'  cua th tiic hành chfnh 

- Lut Hóa chAt ngày 21 tháng 11 nm 2007; 

- Nghj djnh 113/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 cüa Chinh phu quy dinh chi tit va huâng dn thi 
hành mOt so diêu cua 1ut hóa chat; 

- Thông tir s6 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 näm 2017 cüaBO Cong Thuong quy djnh c th 
va huâng dn thi hành mOt so diêu cüa L4t  Hóa châtNghj djnh sO 113/2017,ND-CP. 

- Thông tu s6 08/201 8/U-BTC cüa BO Tài chInh Quy djnh muc thu, ch dO thu, np, quãn 1 và si'r 
dvng phi trong hoat dOng  hóa chat 
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6. Cp diu chinh giy chfrng uhn dü diu kiin kinh doanh hóa chat san xut, kinh doanh có 
diu kiin trong linh vc cong nghip 

6.1. Trithti.rthixchiên 

- Tnräng hçip Co thay di dja dim Ca sâ san xut, kinh doanh hóa chat; loai hInh, quy mô, chüng 
1o.i hóa chat san xuât, kinh doanh, to chtrc, cá nhOn 1p 01 bO ho sa de ngh diêu chinh Giây chrng 
nhn va giri qua duông bun din hoc gri trirc tip hoc qua h thông djch vi cong trirc tuyêndên 
SOr Cong Thixang noi tO chi'rc, Ca nhãn dt cci si san xuât, kinh doanh; 

- Trong thôi gian 12 (muôi hai) ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h sci hçip 1, SOr CôngThixang 
noi to chrc, cá nhãn dt ca so san xuât, kinh doanh cO trách nhim thm djnh ho sa và diêu chinh 
Giy chmg nhn. 

- TruOng hcip không cAp diu chinh GiAy chrng nhn, SO Cong Thuong nai t6 chrc, cá nhân dtt co 
sO kinh doanh phâi cO van bàn trá Rn và nêu rô ly' do. 

6.2. Cách thxc thrc hin: 

- Qua Bun din. 

- Np trrc tip t.i SO COng Thrnmg nai t chic, Ca nhãn dt co sO kinh doanh. 

- Qua h th6ng dlch  vi Cong tri,rc tuyn 

6.3. Thành phn h6 so 

* H so d nghj cAp diu chinh GiAy ch(rng nhn bao gm: 

- Van bàn d nghj diu chinh GiAy chng nhn dü diu kin; 

- Bàn chInh GiAy chüng nhn dU diu kin d ducic cAp; giAy tO, tài 1iu chñng minh vic dáp irng 
duçyc diêu kin kinh doanh di vOi các ni dung diêu chinh; 

6.4. S6 luçmg b h so: 01 b 

6.5. ThOi hn giâi quyt: 12 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so hçip 1. 

6.6. Di tircmg thrc hin thU tiic hành chIrih: T chUc, cá nhân kinh doanh hóa chAt cO diu kin 
trong lTnh virc cong nghip 

6.7. Ca quan thrc hin thu tic hành chinh: SO Cong Thuang nai t6 chUc, cá nhân dt co sO kinh 
doanh. 

6.8. Phi, L phi: Quy djnh t.i Thông tu s6 08/20 1 8/TT-BTC cüa B Tài chinh Quy djnh mUc thu, 
chê d thu, np, quàn 1' và sU ding phi trong hot dng hóa chat. 

6.9. Kt qua thrc hin thU tic hành chinh: CAp diu chinh GiAy chUng nhan dfi diu kin kinh doanh 
hóa chAt san xuAt, kinh doanh cO diu kin trong linh vrc cong nghip 

6.10. Ten mu don, mu tO khai 

Dan d nghj cAp diu chinh GiAy chUng nhn dU diu kin ldnh doanh hóa chAt san xuât, kinh 
doanh cO diêu kien  trong lTnh vrc cOng nghip theo man Ole Phi 1ic 01 cüa Thông tu 32/201 7/TT-
BCT (dInh kern theo) 

6.11. Yeu cu, diu kin thrc hin thU t'ic hành chinh 

*Di u  kin chung: 
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Diu kin kinh doanh: 

- Là doanh nghip, hgp tac xâ, h kinh doanh dtrçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1i4t, có ngãnh 
nghê kinh doanh hóa chat; 

- Ca sô 4t cMt — k5 thut phài dáp rng yeu cu trong kinh doanh theo quy djnh ti Diu 12 cüa 
Luât hóa chat; Diêu 4; klioân 2 Diêu 5; khoán 1, khoãn 2 Diêu 6 cüaNghj djnh 113/2017/ND-CP; 

- Dia dim, din tich kho chüa phai dt yêu cAu theo tiêu chun, quy chu.n k5 th4t qu6e gia; 

- Co cüa hang hoc dja dim kinh doanh, noi bay ban phãi dam bão các yêu cu v an toàn hóa chit, 
an toàn phàng, chOng cháy no theo quy dnh cüa pháp 14t; 

- Vt chüa, bao bI li.ru trt hóa chit phãi bão dam disc chit krçing và v sinh môi tnràng theo quy 
djnh cüa pháp lut; phucxng tin vn chuyên hóa chat phai tuãn thu theo quy djnh cña pháp 14t; 

- Co kho chüa hoc có hçip ding thuê kho chira hóa cMt hoc sr ding kho cüa t chic, cá nhãn 
mua hoäc ban hóa chat dáp ung duçic các diêu kin ye bão quàn an toàn hóa chat, an toàn phông, 
chong cháy no; 

- Ngithi phi trách v an toàn hóa chit cüa ca si kinh doanh hóa chat phãi có trinh d trung cp tth 
len ye chuyên ngânh hOa chat. 

- Các d6i tucmg quy djnh tai  Diu 32 cüa Nghij djnh 113/2017/ND-CP phãi ducic hu.n 1uyn an toàn 
hóa chat. 

*fjj kin riéng: 

Trtring hcip có thay di v dja dim ca sâ san xut, kinh doanh hOa chAt; lo?i lilnh, quy mô, chimg 
'°aj hóa chat san xuât, kinh doanh 

6.12. Can cü pháp l cüa thu tiic hành chinh 

- L4t Hóa chAt ngày 21 tháng 11 nàm 2007; 

- Nghj djnh 1 13/2017/ND-CP ngày 9/10/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tit và hi.ràng dn thi 
hành môt so diêu cüa 1ut hóa chat; 

- Thông tu s 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 nàm 2017 cüaB Cong Thuang quy djnh ci th 
và huthig dn thi hãnh mt s diêu cüa L4t Hóa chatNghj djnh so 113/2017/ND-CP. 

- Thông tu s6 08/2018/TF-BTC cüa B Tài chInh Quy djnh mirc thu, ch d thu, np, quãn 1 và si'r 
ding phI trong hoat dng hóa chat. 
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