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Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về hóa chất lĩnh vực công nghiệp

Báo cáo viên: LÊ TIẾN DŨNG

SỞ CÔNG THƯƠNG
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Phần 1: Quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất  

NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP VÀ
THÔNG TƯ SỐ 32/2017/TT-BCT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều luật của Luật Hóa chất

Có hiệu lực 
từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 02/12/20192

Nghị định

113/2017/NĐ-CP

Chương 1

Những quy định chung

Chương 2

Sản xuất, kinh doanh hóa chất

Mục 1

Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn

Mục 2

SX, KD hóa chất có điều kiện

Mục 3

SX, KD Tiền chất CN

Mục 4

SX, KD hóa chất Hạn chế

Mục 5

Hóa chất cấm, Hóa chất độc

Chương 3

Kế hoạch, Biện pháp PNUPSC 

Chương 4

Phân loại hóa chất, Phiếu an toàn hóa chất

Chương 5

Khai báo hóa chất

Chương 6

Huấn luyện an toàn hóa chất

Chương 7

Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành

Cấu trúc Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

02/12/20193

Phạm vi điều chỉnh 

2
Yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất, 
kinh doanh hóa chất

6
Các hoạt động và công tác quản lý hóa chất 
lĩnh vực công nghiệp 

1 Danh mục hóa chất

4 Phân loại và Khai báo hóa chất

3
Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự 
cố hóa chất

5 Huấn luyện an toàn hóa chất

4
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM

• 1. Sản xuất hóa chất là hoạt động tạo ra hóa chất thông qua các phản ứng hóa học, quá trình sinh hóa
hoặc quá trình hóa lý, vật lý như trích ly, cô đặc, pha loãng, phối trộn…

• 2. Kinh doanh hóa chất bao gồm hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng
hóa chất trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

• 3. San chiết, đóng gói hóa chất là việc sử dụng thiết bị, dụng cụ để san, chiết hóa chất từ dạng xá,
dạng rời vào bao bì hoặc từ bao bì này sang bao bì khác mà không làm thay đổi bản chất, thành
phần, hàm lượng, tính chất của hóa chất.

• 4. GHS là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

• 5. Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến
trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hoá chất không thể
thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý, được quy định trong danh mục do Chính phủ
ban hành. Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát
cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2:

• a) Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế,
sản xuất chất ma túy;

• b) Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hoá chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung
môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý.
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Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất cấm

Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó
sự cố hóa chất (PNUPSC)

Hóa chất phải khai báo

Hóa chất độc

Hóa chất là Tiền chất công nghiệp

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Phụ lục IV

Phụ lục V

Khoản 5 Điều 4 Luật Hóa chất

Danh mục hóa chất được quy định cụ thể tại Phụ lục I Nghị định này
02/12/2019 6

Hóa chất dạng hỗn hợp chất thuộc ngành Công Thương quản lý

- Hỗn hợp chất chứa các chất có trong
Phụ lục I hoặc

- Hỗn hợp chất chứa các chất có trong
Phụ lục II (và không thuộc Điều 14)

và được phân loại thuộc ít nhất một
trong các nhóm phân loại:
a) Nguy hại vật chất cấp 1, 2, 3 hoặc

kiểu A, B, C, D
b) Độc cấp tính cấp 2, 3
c) Tổn thương nghiêm trọng, kích ứng

mắt cấp 1, 2/2A
d) Ăn mòn, kích ứng da cấp 1, 2
e) Tác nhân gây ung thư, đột biến tế

bào mầm, độc tính sinh sản cấp 2
f) Nguy hại môi trường cấp 1

Hỗn hợp hóa chất sản xuất,
kinh doanh có điều kiện trong
ngành công nghiệp

- Hỗn hợp chất chứa các chất có
trong Phụ lục II và được phân loại
thuộc ít nhất một trong các nhóm
phân loại:

a) Độc cấp tính cấp 1
b) Tác nhân gây ung thư cấp 1A, 1B
c) Độc tính sinh sản cấp 1A, 1B
d) Đột biến tế bào mầm 1A, 1B

Hỗn hợp hóa chất hạn chế
sản xuất, kinh doanh trong
ngành công nghiệp

Hỗn hợp hóa chất phải thực
hiện khai báo hóa chất

- Hỗn hợp chất chứa các chất có trong
Phụ lục V và được phân loại là hóa
chất nguy hiểm theo quy định

STT Tên chất Tên khoa học Công thức hóa học/
Công thức phân tử

Mã số CAS Mã số HS Ghi chú

1. 1 - phenyl - 2 –

propanone (P2P)
Phenylacetone C9H10O 103-79-7 2914.31.00 Nhóm 1

2. Acetic anhydride Acetic oxide (CH3CO)2O/C4H6O3 108-24-7 2915.24.00 -

3.
Anthranilic acid 2 - Aminobenzoic acid

2-(NH2)C6H4COOH/

C7H7NO2

118-92-3 2922.43.00
-

4.
Isosafrole

1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 -
propenyl)

C10H10O2 120-58-1 2932.91.00
-

5.
Lysergic acid

(8b) - 9,10 - didehydro - 6 -
methylergolin - 8 - carboxylic 
acid

C16H16N2O2 82-58-6 2939.63.00
-

6. N - acetylanthranilic 
acid

1 - Acetylamino - 2 -
carboxybenzene

C9H9NO3 89-52-1 2924.23.00
-

7.

Piperonal
1,3 - Benzodioxole, 5 -
(carboxaldehyde)

C8H6O3 120-57-0 2932.93.00

-

8. Piperonyl methyl 

ketone (PMK)
3,4 - methylenedioxypheny - 2 

– propanone (MDP2P)
C6H5COCH2CH2COOH/

C10H10O3

4676-39-5 2932.92.00
-

9. Phenylacetic acid Benzeneacetic acid C6H5CH2COOH/C8H8O2 103-82-2 2916.34.00 -

10.
Safrole

1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 -
propyenyl)

C10H10O2 94-59-7 2932.94.00
-

11. Tinh dầu hay bất kỳ 
hỗn hợp nào có chứa 
Safrole, Isosafrole

- - - -
-

Tiền chất công nghiệp nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất
ma túy; 

Danh mục 34 loại tiền chất do Bộ Công Thương quản lý và cấp Giấy phép
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STT Tên chất Tên khoa học Công thức hóa học/
Công thức phân tử

Mã số CAS Mã số HS Ghi 
chú

12 Alpha-phenyl 
acetoacetonitrile 
(APAAN)

3-oxo-2-
phenylbutanenitrile

C10H9NO 4468-48-8 2926.90.00
-

13 Gamma-butyro 
lactone (GBL) Dihidrofuran-2(3H)-one C4H6O2 96-48-0 2932.29.80

-

Danh mục 34 loại tiền chất do Bộ Công Thương quản lý và cấp Giấy phép

14 Acetic acid Ethanoic acid CH3COOH/C2H4O2 64-19-7 2915.21.00 Nhóm 2

15 Acetone 2 - Propanone
CH3COCH3/ 

C3H6O
67-64-1 2914.11.00

-

16 Acetyl chloride Acetyl chloride CH3COCl 75-36-5 2915.90.70 -

17
Ammonium 
formate

Formic acid 
ammonium salt

HCO2NH4 540-69-2 2915.12.00
-

18 Benzaldehyde
Benzoic Aldehyde; 
Benzenecarbonal

C6H5CHO/C7H6O 100-52-7 2912.21.00
-

19 Benzyl cyanide
2-
Phenylacetonenitrile

C6H5CH2CN/C8H7

N 140-29-4 2926.90.95

-

20 Diethylamine N-Ethylethanamine
(C2H5)2NH/C4H11

N
109-89-7 2921. 19. 50

-

21
Ethyl ether
(Diethyl ether) 1 - 1 - Oxybisethane (C2H5)2O/C4H10O 60-29-7 2909.11.00 -

22
Ethylene 
diacetate

1,1-Ethanediol 
diacetate

CH3COOCH2CH2OOCCH

3/C6H10O4
111-55-7 2915.39.00

-

23 Formamide
Methanamide; 
Carbamaldehyde

CH3NO/HCONH2 75-12-7 2924.19.00
-

24 Formic Acid Methamoic Acid HCOOH/CH2O2 64-18-6 2915.11.00 -

25 Hydrochloric acid Hydrochloric acid HCl 7647-01-0 2806.10.00 -

26
Methyl ethyl 

ketone (MEK)
2-Butanone C2H 5COCH 3/C4H8O 78-93-3 2914.12.00

-

27 Methylamine
Monomethylamine; 
Aminomethane

CH3NH2 /CH5N 74-89-5 2921.11.00
-

Tiền chất công nghiệp nhóm 2 gồm các hoá chất được sử dụng làm chất phản
ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý.

28 Nitroethane Nitroethane CH3CH2NO2 /C2H5NO2 79-24-3 2904.20.00
-

29 Piperidine Cyclopentimine C5H11N 110-89-4
2933.32.9

0
-

30
Potassium 
permanganate

Potassium 
permanganate

KMnO4 7722-64-7
2841.61.0

0
-

31 Sulfuric acid Sulfuric acid, oleum H2SO4 7664-93-9
2807.00.0

0
-

32 Tartaric acid
2,3 - Dihydroxy 
butanedioic acid

HOOCCH (OH) CH 
(OH) COOH

/C4H6O6

526-83-0
2918.12.0

0

-

33 Toluene Methyl benzene C6H5CH3/C7H8 108-88-3
2902.30.0

0
-

34 Thionyl chloride Thionyl chloride SOCl2 /Cl2OS 7719-09-7
2812.10.9

5
-

CẤP GCN ĐĐK SẢN XUẤT, KINH DOANH
HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Thành phần hồ sơ quy định tại Điều 10,
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

SỞ CÔNG 
THƯƠNG 

THẨM ĐỊNH, 
CẤP GCNĐĐK

Mẫu đơn đề nghị: Mẫu 01a, 01b, 01c
Phụ lục 1 Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 12 ngày làm việc.

Tham khảo thông tin tại website:
www.congthuong.hochimnhcity.gov

Thủ tục điều chỉnh GCNĐĐK thực hiện
như thủ tục cấp mới GCNĐĐK .

Loại trừ: sản phẩm thuộc quản lý của
bộ, ngành khác, sản phẩm tiêu dùng.
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SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT LÀ 
TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP

TIỀN 
CHẤT 
CÔNG 

NGHIỆP

Thực hiện thủ tục
cấp GCNĐĐK sản
xuất, kinh doanh

hóa chất

Quy định tại Phụ
lục 1 Nghị định số
113/2017/NĐ-CP

Thực hiện thủ
tục cấp Giấy

phép nhập khẩu
tiền chất công

nghiệp

Lập sổ theo dõi
hoạt động mua, 
bán, sử dụng

Không bao gồm
sản phẩm thuộc

quản lý bộ ngành
khác, sản phẩm

tiêu dùng

Tồn trữ, bảo
quản tại khu vực
riêng trong kho

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 
LÀ TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP

Thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12,
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

CỤC HÓA 
CHẤT THẨM 
ĐỊNH, CẤP 

PHÉP

Mẫu đơn đề nghị: mẫu 02a, 02b, 02c, 02d
Phụ lục 2 Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 07 ngày làm việc.

Miễn trừ cấp phép đối với hỗn hợp chất
có hàm lượng tiền chất nhóm 1 nhỏ hơn
1% hoặc hàm lượng tiền chất nhóm 2 nhỏ
hơn 5%.

Tiền chất công nghiệp

Sổ theo dõi 
Tiền chất công nghiệp

Nội dung:
- Sản xuất: Tên tiền chất, khối

lượng sản xuất, tồn kho, bán;
thông tin và mục đích sử dụng
của tổ chức, cá nhân mua

- Kinh doanh: Tên tiền chất,
khối lượng mua, bán, tồn kho;
thông tin tổ chức cá nhân mua,
bán và mục đích sử dụng của tổ
chức, cá nhân mua.

Các trường hợp miễn trừ cấp
Giấy phép Xuất khẩu, nhập khẩu:
- Hàng hóa chứa tiền chất công

nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ
hơn 1% khối lượng.

- Hàng hóa chứa tiền chất công
nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ
hơn 5% khối lượng.
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CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Thành phần hồ sơ quy định tại Điều 16,
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

CỤC HÓA 
CHẤT THẨM 
ĐỊNH, CẤP 

PHÉP

Mẫu đơn đề nghị: Mẫu 01d, 01đ, 01e
Phụ lục 1 Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 16 ngày làm việc.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thực hiện
như thủ tục cấp mới Giấy phép.

Hotline : (024) 62874499

Loại trừ: sản phẩm thuộc quản lý của
bộ, ngành khác, sản phẩm tiêu dùng.
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Xây dựng Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Hóa chất độc là hóa chất có
ít nhất một trong những đặc
tính nguy hiểm:
1. Độc cấp tính;
2. Độc mãn tính; 
3. Gây kích ứng với con 

người;
4. Gây ung thư hoặc có

nguy cơ gây ung thư;
5. Gây biến đổi gen;
6. Độc đối với sinh sản;
7. Tích luỹ sinh học;
8. Ô nhiễm hữu cơ khó

phân huỷ;
9. Độc hại đến môi trường.

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất
độc.
- Việc mua, bán hóa chất độc phải có

phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên
mua, bên bán

- Thông tin gồm: tên hóa chất, số
lượng hóa chất, mục đích sử dụng;
tên, chữ ký của người mua, người
bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh
nhân dân của người đại diện bên
mua và bên bán; ngày giao hàng.

- Lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất
năm năm

17

Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Nội dung:
1. Thông tin liên quan đến hoạt động

của cơ sở
2. Dự báo các tính huống xảy ra sự cố
3. Giải pháp phòng ngừa
4. Kế hoạch ứng phó sự cố
5. Năng lực ứng phó sự cố hóa chất
6. Phương án khắc phục hậu quả

* Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, tồn
chứa và sử dụng hóa chất nguy hiểm không
thuộc Danh mục hóa chất quy định tại Phụ
lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hoặc các
hóa chất trong Phụ lục IV Nghị định số
113/2017/NĐ-CP nhưng có khối lượng tồn trữ
lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn ngưỡng
khối lượng quy định tại Phụ lục IV thì thực
hiện xây dựng Biên pháp PNUPSC hóa chất
theo quy định.

Thông tư số 32/2017/TT-BCT
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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Thể thức trình bày, bố cục quy định tại
Phụ lục 6, Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

CƠ SỞ TỰ 
XÂY DỰNG, 
PHÊ DUYỆT

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ sở
gửi tài liệu Biện pháp PN ƯPSCHC đã
phê duyệt đến Sở Công Thương nơi đặt
cơ sở hoạt động hóa chất.

19

KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Thể thức trình bày, bố cục quy định tại
Phụ lục 6, Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

THẨM ĐỊNH, 
PHÊ DUYỆT

Kế hoạch PNƯPSCHC gồm 09 bản.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 22 ngày làm việc.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định: Mẫu 03a,
Phụ lục 3, Thông tư số 32/2017/TT-BCT

20
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HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT 

- Chủ trì hoặc phối
hợp tổ chức huấn
luyện, định kỳ 02
năm một lần
- Kiểm tra, ban
hành Quyết định
công nhận kết quả
kiểm tra huấn luyện

Kiểm tra việc thực
hiện quy định

Có trình độ chuyên
ngành hóa chất và
có ít nhất 05 năm
kinh nghiệm làm
việc về an toàn hóa
chất

Tổ chức, cá nhân
hoạt động hóa chất

Sở Công Thương Người huấn luyện
an toàn hóa chất

02/12/2019 21

PHÂN NHÓM HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

- Trưởng, phó trưởng đơn
vị, phòng, ban, bộ phận…

- Quản đốc phân xưởng,
nhân viên kỹ thuật, kinh
doanh hóa chất…

Nhóm 1

Nhóm 2
Nhân viên phụ trách, giám
sát an toàn hóa chất.

Người lao động tiếp xúc với
hóa chất.

Nhóm 3

02/12/2019 22

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

- Nội dung huấn luyện quy định tại
Khoản 2 Điều 33 Nghị định số
113/2017/NĐ-CP.

- Thời gian huấn luyện tối thiểu 8h.

Nhóm 1

Nhóm 2

- Nội dung huấn luyện quy định tại
Khoản 3 Điều 33 Nghị định số
113/2017/NĐ-CP.

- Thời gian huấn luyện tối thiểu
12h.

- Nội dung huấn luyện quy định tại
Khoản 4 Điều 33 Nghị định số
113/2017/NĐ-CP.

- Thời gian huấn luyện tối thiểu
16h.

Nhóm 3

Note: Người huấn luyện phải có trình độ đại học chuyên ngành hóa học trở lên
và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.
Note: Người huấn luyện phải có trình độ đại học chuyên ngành hóa học trở lên
và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

02/12/2019 23

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 
AN TOÀN HÓA CHẤT

- Quy định pháp luật
- Các yếu tố nguy

hiểm trong hoạt
động hóa chất

- Phương án phối hợp
bên trong và bên
ngoài

- Quy định pháp luật
- Các đặc tính nguy hiểm
- Quy trình quản lý an

toàn
- Kỹ thuật đảm bảo an

toàn khi làm việc.
- Các yếu tố nguy hiểm

trong hoạt động hóa
chất

- Biện pháp phòng ngừa,
ứng phó sự cố

- Phương án phối hợp
bên trong và bên ngoài

- Thông tin về hóa chất
- Nguy cơ gây mất an toàn
- Quy trình hoạt động hóa

chất, quy định an toàn
- Quy trình ứng phó sự cố:
• Sử dụng phương tiện cứu

hộ xử lý sự cố.
• Sơ cứu người bị nạn
• Bảo quản, kiểm tra trang

thiết bị ứng phó sự cố.
• Thông tin liên lạc.
• Ngăn chặn lây lan, thu

gom, khắc phục sự cố.

Người đứng đầu; 
phụ trách bộ phân; 

quản đốc

Cán bộ phụ trách an 
toàn hóa chất

Người lao động
liên quan trực tiếp

đến hóa chất

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

24
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HỒ SƠ HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Nội dung huấn luyện

Danh sách, thông tin người được huấn luyện: ngày
sinh, chức vụ, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận.

Thông tin người huấn luyện: Ngày sinh, trình độ
học vấn, bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm làm
việc kèm theo tài liệu chứng minh.

Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn.

Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện
an toàn hóa chất.

Hồ sơ huấn luyện được lưu trữ ít nhất 03 năm và
xuất trình cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu.

25

Chế độ báo cáo

SỞ  
CÔNG 

THƯƠNG

BỘ  
CÔNG 

THƯƠNG

Tổ chức, cá 
nhân hoạt động 

hóa chất

- Khai báo hóa chất
sản xuất

- Tình hình sản xuất,
kinh doanh hóa
chất nguy hiểm

- Tình hình huấn
luyện an toàn hóa
chất

- Tình hình và kết
quả thực hiện Kế
hoạch/Biện pháp
PNUPSC

26

NỘI DUNG BÁO CÁO AN TOÀN HÓA CHẤT

LƯU Ý

1. Nội dung nào không có ghi cụ thể là không có. Nội dung
nào chưa thực hiện ghi cụ thể là chưa thực hiện.

2. Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được
hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ hàng năm sẽ được thực
hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Phần I: Thông tin chung
Phần II: Xuất nhập khẩu hóa chất
Phần III: Báo cáo mua bán hóa chất trong nước
Phần IV: Khai báo hóa chất sản xuất và báo cáo sản xuất các
loại hóa chất khác
Phần V: Báo cáo hoạt động sử dụng hóa chất
Phần VI: Công tác an toàn hóa chất

Chuyển
tiếp Tổ chức, cá nhân

Đã được cấp 
GCN Đủ điều

kiện

Hoạt động đến
hết thời hạn

Tổ chức, cá nhân

Đã được cấp 
GCN Đủ điều

kiện

Hoạt động đến
hết thời hạn

Tổ chức cá nhân

Chưa xây dựng
Kế hoạch
PNUPSC

Phải xây dựng
trong vòng 2 

năm Nghị định
có hiệu lực

Tổ chức cá nhân

Chưa xây dựng
Kế hoạch
PNUPSC

Phải xây dựng
trong vòng 2 

năm Nghị định
có hiệu lực

Tổ chức cá nhân

Chưa xây dựng
Biện pháp
PNUPSC

Phải xây dựng
trong vòng 1 

năm Nghị định
có hiệu lực

Tổ chức cá nhân

Chưa xây dựng
Biện pháp
PNUPSC

Phải xây dựng
trong vòng 1 

năm Nghị định
có hiệu lực

Tổ chức, cá nhân

Hóa chất được 
bổ sung tại 

Nghị định số 
113/NĐ-CP 

Bổ sung đủ 
điều kiện, lập 
hồ sơ đăng ký 

đến ngày 
28/6/2018

28
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Hóa 
chất 
hạn 
chế 
kinh 

doanh

SỞ  CÔNG THƯƠNG

BỘ  CÔNG THƯƠNG

Tiền 
chất 
công 

nghiệp

Xây 
dựng 

Kế 
hoạch 
PNUP

SC

Hóa 
chất 
độc

Hóa 
chất 
cấm

Khai 
báo

Đủ 
điều 
kiện 
SX, 
KD

Kiểm tra, giám sát. 

Kiểm tra, giám sát. 

C
ấp

 
G

P

C
ấp

 
G

C
N

C
ấ

p
 G

P
 

X
N

K

P
h

ê 
d

u
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ệt

Đ
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xu
ất

 

X
ác

 
n

h
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Phối hợp

Phối hợp

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

29

Văn bản Quy phạm pháp luật

QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2016/QĐ-UBND NGÀY 15 
THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA UBND TP.HCM 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH 
DOANH, SỬ DỤNG, TỒN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT 

NGUY HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Có hiệu lực 
từ ngày 15 tháng 11 năm 2016

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Quy định về HĐ hóa chất nguy hiểm

Bố cục: Quyết định 46/2016/QĐ-UBND, gồm 04 chương, 18 điều

CHƯƠNG I

CHƯƠNG II

CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh
Điều 2.   Đối tượng áp dụng
Điều 3.   Danh mục hóa chất kiểm soát

HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM
Điều 4.   Yêu cầu chung đ/v hoạt động SX, KD HC nguy hiểm
Điều 5.   Điêu kiện SX, KD HC nguy hiểm
Điều 6.   Quy định về ĐK an toàn đ/v nhà xưởng SX, kho chứa HC nguy hiểm
Điều 7.   Quy định về ĐK vận chuyển HC nguy hiểm
Điều 8.   ĐK về trình độ chuyên môn của người SX, KD HC nguy hiểm
Điều 9.   Quy định về ĐK sang chiết, pha trộn, đóng gói HC nguy hiểm
Điều 10. Quy định đ/v tổ chức, cá nhân sử dụng HC nguy hiểm
Điều 11. Quản lý hóa chất hết hạn sử dụng

PHÂN LOẠI, GHI NHÃN VÀ KIỂM SOÁT MUA, BÁN HC NGUY HIỂM
ĐiềU 12.   Phân loại, ghi nhãn hóa chất
Điều 13.   Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc
Điều 14.   Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất
Điều 15.   Lập sổ theo dõi tiền chất công nghiệp

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16.   Trách nhiệm của các Sở, ngành
Điều 17.   Xử lý vi phạm
Điều 18.   Điều khoản thi hành

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Hoạt động SX (bao gồm san chiết, pha
trộn, đóng gói lại), KD, sử dụng, tồn trữ và vận
chuyển

2. Đối tượng: trực tiếp và có liên quan đến hoạt
động hóa chất

3. Danh mục Hóa chất kiểm soát: 

- SX, KD có điều kiện  Giấy CN đủ ĐK; 

- Hạn chế SX,KD  Giấy phép; 

- Hóa chất cấm (PLIII)  Không SX, KD
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SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Thông tin đầy đủ, chính xác,
kịp thời các đặc tính nguy
hiểm của hóa chất và các biện
pháp phòng ngừa cần thiết
cho khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về nguồn
gốc, xuất xứ của hóa chất;

- Chỉ mua hóa chất từ những
đơn vị có đủ điều kiện kinh
doanh HC nguy hiểm.

- Lập sổ theo dõi mua, bán hóa
chất nguy hiểm;
- Chỉ được bán HC nguy hiểm
cho tổ chức, cá nhân cung cấp
đầy đủ thông tin về chủ thể, địa
điểm và mục đích sử dụng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp 
luật nếu không chấp hành quy 
định tại điểm b.

- Có thể bị truy cứu trách nhiệm 
khi đối tượng mua hóa chất 
phạm tội.

Tổ chức, cá 
nhân kinh 

doanh hóa chất 
nguy hiểm

Các nội dung cần lưu ý

Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4 quy định:

Điểm a Điểm b

Điểm c Khoản 5

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý (tt)

1. Điều kiện pháp lý: có GCN ĐKKD, đăng ký ngành nghề SX,

KD hóa chất;

2. Điều kiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật

- Không đặt nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm trong khu
dân cư.

- Đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, bảo vệ môi trường phải thể
hiện tính chất hoạt động, quy mô SX, KD, quy trình sang chiết,
đóng gói, sử dụng hóa chất

- Vận chuyển hóa chất: Có Giấy phép vận chuyển

- Vận hành an toàn: Có KH hoặc BP phòng ngừa ứng phó được phê
duyệt hoặc xác nhận.

3. Điều kiện về nhân lực:

- Kinh doanh: trung cấp trở lên; SX: đại học chuyên ngành hóa chất

- LĐ, QL trực tiếp và NLĐ phải được huấn luyện ATHC và cấp GCN

Điều 5, 6, 7 và 8. Quy định về điều kiện SX,KD hóa chất 
nguy hiểm

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý (tt)

1. Điều kiện sang chiết, pha trộn HC nguy hiểm với
mục đích SX sản phẩm, hàng hóa:

a) Cơ sở sang chiết phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC,
BVMT theo quy định;

b) Có người phụ trách ATHC với trình độ chuyên môn phù hợp;
người lao động trực tiếp sang chiết, pha trộn hóa chất phải được huấn
luyện về kỹ thuật ATHC.

Điều 9. Quy định về điều kiện sang chiết, pha trộn, đóng gói 
hóa chất nguy hiểm

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý (tt)

2. Điều kiện sang chiết, đóng gói lại hóa chất với mục 
đích kinh doanh:

a) Có GCN ĐKDN hoặc GCN ĐKĐT hoặc GCN ĐKKD, trong đó có đăng 
ký ngành nghề SX hóa chất hoặc bán buôn hóa chất với chi tiết “được 
thực hiện hoạt động sản xuất, sang chiết, pha trộn, đóng gói hóa 
chất tại cơ sở”;

b) Cơ sở sang chiết, đóng gói hóa chất phải đáp ứng các điều kiện về 
PCCC, BVMT theo quy định tại Điều 6 Quy định này;

c) Có thiết bị chuyên dùng được kiểm định an toàn; không được sang 
chiết, đóng gói hóa chất bằng phương pháp thủ công;

d) Hóa chất sau khi sang chiết được bao gói và ghi nhãn theo quy định;

đ) Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
sở hữu công nghiệp và phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản 
phẩm hóa chất sau sang chiết.

Điều 9. Quy định về điều kiện sang chiết, pha trộn, đóng gói 
hóa chất nguy hiểm
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SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý (tt)

Điều 9. Quy định về điều kiện sang chiết, pha trộn, đóng gói 
hóa chất nguy hiểm

3. Hóa chất nguy hiểm thuộc các danh mục hóa chất kiểm soát
(Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh
mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa
chất cấm; Danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp) phải
được kinh doanh nguyên đai, nguyên kiện; không được
phép sang chiết, đóng gói lại để kinh doanh nhỏ lẻ.

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý (tt)

Điều 10. Quy định đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất 
nguy hiểm

b) Sử dụng hóa chất đúng mục đích

và theo hướng dẫn của nhà SX

a) Cung cấp cho người bán địa chỉ,

số đt, CMND hoặc Căn cước công

dân; GCN ĐKKD hoặc Giấy giới thiệu

d) Không được sử dụng các hóa chất 

độc trong chế biến thực phẩm

Tổ chức, cá 
nhân mua 

hóa chất về 
sử dụng c) Bảo đảm các điều kiện an toàn

trong quá trình sử dụng và bảo quản

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Trách nhiệm của các Sở, ngành

Phối hợp triển khai, 
hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân hoạt 
động hóa chất 
nguy hiểm thực 
hiện Quy định này.

Tham mưu cho 
UBND TP trong 
công tác di dời các 
cơ sở kinh doanh, 
kho chứa hóa chất 
nguy hiểm xen cài 
trong khu dân cư

Thực hiện Quy chế 
phối hợp quản lý 
nhà nước về hoạt 
động hóa chất trên 
địa bàn TPHCM 
ban hành kèm theo 
Quyết định số 
31/2015/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2015 
của UBND TP

Triển khai Quy định

Công tác di dời

Công tác phối hợp

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Trách nhiệm của các Sở, ngành

 Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn: thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với
hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực quản lý.

 Các cơ quan phối hợp gồm:
1. Công an Thành phố
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
4. Công an Thành phố
5. Cục Hải quan Thành phố
6. Cục Hóa chất – Bộ Công Thương
7. Cục Thuế Thành phố
8. Ban Quản lý các KCX và CN TPHCM
9. Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM
10. Cục Quản lý thị trường Thành phố
11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện
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SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Trách nhiệm của UBND quận, huyện

 Phổ biến Quy định này đến các tổ chức, cá nhân hoạt động
hóa chất thuộc địa bàn quản lý;

 Phối hợp rà soát, lập phương án di dời các cơ sở kinh
doanh, kho chứa hóa chất nguy hiểm hoạt động xen cài
trong khu dân cư;

 Giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất
nguy hiểm trên địa bàn và xử lý triệt để các cơ sở tồn trữ,
sang chiết hóa chất nguy hiểm trong khu dân cư;

 Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành
nghề sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm trong khu
dân cư.

Văn bản Quy phạm pháp luật

QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2015/QĐ-UBND NGÀY 30 
THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA UBND TP.HCM 

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Có hiệu lực 
từ ngày 10 tháng 7 năm 2015

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nguyên tắc, nội dung và
trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về hoạt
động hóa chất trên địa bàn TP.HCM

2. Đối tượng áp dụng: 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản
lý hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các hóa chất và phân ngành quản lý

1. Sở Công Thương: Quản lý hoạt động hóa chất sử
dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử
dụng trong công nghiệp;

2. Sở Y tế: Quản lý hoạt động hóa chất bào chế
dược, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt
côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm;

3. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Quản lý 
hoạt động hóa chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế 
biến nông sản, lâm sản, hải sản;

4. Ban Quản lý an toàn thực phẩm: Quản lý hoạt động hóa 
chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong 
thực phẩm.
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NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

NỘI DUNG 
PHỐI HỢP

Thống kê, cập nhật danh sách, phân loại
các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Rà soát, hệ thống các quy định bất cập,
tổng hợp các vướng mắc, khó khăn.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử
lý vi phạm các cơ sở hoạt động hóa chất.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện di dời các cơ sở hoạt động hóa
chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư.

Văn bản Quy phạm pháp luật

QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2016/QĐ-UBND NGÀY 06 
THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA UBND TP.HCM 

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH SAU THÀNH LẬP

Có hiệu lực 
từ ngày 16 tháng 9 năm 2016

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mục tiêu, nguyên tắc,
nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan
chức năng trên địa bàn TP.HCM trong việc:

• Trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

• Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

• Xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh

• Báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh
nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý chuyên ngành
thuộc Trung ương; Ban Quản lý trực thuộc UBND thành
phố; Sở, ngành thành phố, UBND quận, huyện; UBND
phường, xã, thị trấn

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Trao đổi thông tin doanh
nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu
về doanh nghiệp thuộc phạm
vi quản lý

- Chủ động xây dựng cơ sở dữ
liệu về doanh nghiệp hoạt
động trong ngành, lĩnh vực
quản lý nhà nước được giao;

- Chủ động xây dựng phương
án, công cụ trao đổi

- Công khai thông tin về tình 
hình sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành.

Sở, ban, ngành 
thành phố và 
UBND quận, 

huyện

Các nội dung cần lưu ý

Điều 9 Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp công khai 
thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

Khoản 1 Khoản 1

Khoản 2 Khoản 3
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SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Kiểm tra hoạt động của hộ
kinh doanh sau đăng ký thành
lập và xử lý theo thẩm quyền
các hành vi vi phạm trong
hoạt động của hộ kinh doanh

- Tiếp nhận thông tin về đăng
ký kinh doanh của doanh
nghiệp và hộ kinh doanh từ Ủy
ban nhân dân quận huyện; cập
nhật, theo dõi số lượng thực tế
hộ kinh doanh, hoạt động trên
địa bàn xã, phường, thị trấn;

- Định kỳ sáu tháng thông báo
cho Ủy ban nhân dân quận,
huyện danh sách các hộ kinh
doanh không còn hoạt động tại
trụ sở đăng ký

- Báo cáo Ủy ban nhân dân
quận, huyện để kịp thời chỉ đạo
thực hiện trong trường hợp
cần phối hợp xử lý vi phạm của
hộ kinh doanh hoạt động trên
địa bàn.

Ủy ban nhân 
dân xã, 

phường, thị 
trấn

Các nội dung cần lưu ý

Điều 25 Trách nhiệm của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Khoản 1 Khoản 2

Khoản 5 Khoản 5

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý đối với UBND quận, huyện

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp:

1. Thanh tra quận, huyện là cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch thanh tra,
kiểm tra của quận, huyện trên cơ sở tổng hợp yêu cầu về thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp của các phòng ban thuộc UBND quận huyện trình UBND
quận, huyện phê duyệt.

2. Trong kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm cần xác định cụ thể doanh
nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp được kiểm tra.

3. Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm UBND quận huyện gửi kế hoạch thanh
tra, kiểm tra năm sau liền kề của mình cho Thanh tra thành phố để tổng
hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý đối với UBND quận, huyện

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp tổ chức thực hiện
công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tiến hành thanh tra,
kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, Ủy ban nhân dân
quận, huyện giao một cơ quan chủ trì hoặc các cơ quan liên quan thống
nhất cử một cơ quan chủ trì, các cơ quan liên quan khác cử cán bộ tham
gia. Kết quả kiểm tra liên ngành phải được gửi cho các cơ quan tham gia.
Hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực được xử lý theo quy
định của pháp luật chuyên ngành. Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra liên
ngành, Thủ trưởng cơ quan chuyên ngành ra quyết định hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Trường hợp trong quá trình chuẩn bị hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân quận, huyện phát hiện hoặc nhận thấy
dấu hiệu doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật ngoài phạm vi chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thông báo, đề nghị cơ
quan có thẩm quyền phối hợp hoặc thực hiện thanh tra, kiểm tra độc lập.

SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM

Các nội dung cần lưu ý đối với UBND quận, huyện

Điều 16. Trách nhiệm cửa các cơ quan trong phối hợp xử lý doanh nghiệp có
hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

- Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề
kinh doanh có điều kiện, Sở, ban, ngành quản lý chuyên ngành của thành phố, Ủy
ban nhân dân quận, huyện quyết định xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ
quan có thẩm quyền quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên
ngành, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về điều kiện kinh
doanh.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo
yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trường hợp
doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi không
đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiến hành xử lý
theo thẩm quyền hành vi vi phạm và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử
lý.



Sở Công Thương TP. HCM

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về hóa chất lĩnh vực công nghiệp

Phần 2: An toàn trong hoạt động hóa chất

02/12/2019 53

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Nguy hại 
về vật chất

Nguy hại 
môi trường

Nguy hại 
sức khỏe

(Phiên bản 2 năm 2007)

54

6

7 8

5
5

NHÓM 1: CHẤT NỔ

VÍ DỤ: THUỐC NỔ TNT

6

7 8

5
6

NHÃN CẢNH BÁO CHO CHẤT NỔ

Chất nổ 
không 

bền

Cấp 1.1 Cấp 1.2 Cấp 1.3 Cấp 1.4 Cấp 
1.5

Cấp 1.6

Hình 
đồ 

cảnh 
báo

Tên 
gọi 

hình 
đồ

Nổ bom Nổ bom Nổ bom Nổ bom Nổ bom 1.5 trên 
nền 
màu 
cam

1.6 trên 
nền 
màu 
cam

Từ 
cảnh 
báo

Nguy 
hiểm

Nguy 
hiểm

Nguy 
hiểm

Nguy 
hiểm

Cảnh 
báo

Nguy 
hiểm

Không 
có từ 
cảnh 
báo

Cảnh 
báo 

nguy 
cơ

Chất nổ 
không 

bền

Chất nổ; 
nguy cơ 
nổ khối

Chất nổ; 
nguy cơ 
bắn ra 
nghiêm 
trọng

Chất nổ; 
nguy cơ 
cháy, nổ 

tung hoặc 
bắn ra.

Nguy cơ 
cháy và 
bắn ra

Có thể 
nổ khối 

khi 
cháy

Không 
có phát 

biểu 
nguy cơ
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NHÓM 2: HÓA CHẤT NGUY HIỂM DẠNG KHÍ

 Khí nén

 Khí hóa lỏng

 Tác nhân lạnh hóa lỏng

 Khí hòa tan trong môi chất

 2.1 Khí dễ cháy

 2.2 Khí không cháy, không độc

 2.3 Khí độc

2

2

Đặc tính nguy hiểm

Đặc tính nguy hiểm phụ  

Ví dụ: Metan, Axetylen

Ví dụ: Argon, Nitơ

Ví dụ: Khí Clo

Ví dụ: Khí Oxy

6

7 8
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NHÃN CẢNH BÁO CHO KHÍ DỄ CHÁY

Khí dễ cháy Phân nhóm phụ
Cấp 1 Cấp 2 Khí tự cháy Cấp A Cấp B

Hình đồ 
cảnh báo

Không có 
hình đồ

Không có 
hình đồ bổ 

sung

Không có hình 
đồ bổ sung

Tên gọi 
hình đồ

Ngọn lửa Ngọn lửa

Từ cảnh 
báo

Nguy hiểm Cảnh báo Nguy hiểm Không có từ 
cảnh báo bổ 

sung

Không có từ 
cảnh báo bổ 

sung
Cảnh báo 
nguy cơ

Khí rất dễ cháy Khí dễ cháy Có thể tự bốc 
cháy nếu tiếp 
xúc với không 

khí

Có thể phản 
ứng nổ khi 
không có 
không khí

Có thể phản ứng 
nổ khi không có 

không khí ở 
nhiệt độ và/hoặc 

áp suất cao

Sol khí dễ cháy Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
Hình đồ cảnh 

báo
Không có hình đồ

Tên gọi hình đồ Ngọn lửa Ngọn lửa
Từ cảnh báo Nguy hiểm Cảnh báo Cảnh báo

Cảnh báo nguy 
cơ

Sol khí rất dễ cháy

Thùng chứa chịu áp lực:
Có thể nổ nếu gia nhiệt

Sol khí dễ cháy

Thùng chứa chịu áp
lực: Có thể nổ nếu gia
nhiệt

Thùng chứa chịu áp lực:
Có thể nổ nếu gia nhiệt

6

7 8

5
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NHÓM 3: CHẤT LỎNG DỄ CHÁY

 Chất lỏng dễ cháy là các chất, hợp chất có nhiệt độ 
nóng chảy không quá 20°C tại áp suất khí quyển; áp 
suất hơi tại 50°C ≤ 300 kPa(3 bar) và có nhiệt độ bắt 
cháy (cốc kín) ≤ 60°C (hoặc ≤ 65.6°C đối với cốc hở); 
hoặc được vận chuyển ở nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ bắt 
cháy.

 Ví dụ: Các dung môi Toluen, Aceton, Etyl metyl keton,...

Cấp Tiêu chuẩn
1 Điểm chớp cháy < 230C và điểm bắt đầu sôi ≤ 350C
2 Điểm chớp cháy < 230C và điểm bắt đầu sôi > 350C
3 Điểm chớp cháy ≥ 230C và ≤ 600C
4 Điểm chớp cháy > 600C và ≤ 930C

Tiêu chuẩn phân loại chất lỏng dễ cháy

6

7 8
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0

NHÃN CẢNH BÁO CHO CHẤT LỎNG DỄ CHÁY

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4

Hình đồ 
cảnh 
báo

Không có 
hình đồ

Tên gọi 
hình đồ

Ngọn lửa Ngọn lửa Ngọn lửa

Từ cảnh 
báo

Nguy hiểm Nguy hiểm Cảnh báo Cảnh báo

Cảnh 
báo 

nguy cơ

Hơi và chất lỏng 
cực kỳ dễ cháy

Hơi và chất lỏng 
rất dễ cháy

Hơi và chất lỏng 
dễ cháy

Chất lỏng 
dễ cháy
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NHÓM 4: CHẤT RẮN DỄ CHÁY

NHÓM 4.1: CHẤT RẮN DỄ CHÁY

Ví dụ: Bột nhôm, Lưu huỳnh

NHÓM 4.2: CHẤT RẮN TỰ BẮT CHÁY

Ví dụ: Than hoạt tính, Natri dithionite

NHÓM 4.3: CHẤT RẮN PHẢN ỨNG
VỚI NƯỚC SINH RA KHÍ DỄ CHÁY

Ví dụ: Bột kim loại.

6

7 8

6
2

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI HÓA CHẤT RẮN DỄ CHÁY

Cấp Tiêu chuẩn 

1 Thử vận tốc cháy: 

- Hợp chất hoặc hỗn hợp khác ngoài bột kim loại: 

+ Vùng ướt không chặn lửa và  

+ Thời gian cháy < 45 giây hoặc vận tốc cháy > 2,2 mm/giây 

- Bột kim loại: thời gian cháy ≤ 5 phút 

2 Thử vận tốc cháy: 

- Hợp chất hoặc hỗn hợp khác ngoài bột kim loại: 

+ Vùng ướt chặn ngọn lửa ít nhất là 4 phút và 

+ Thời gian cháy < 45 giây hoặc vận tốc cháy > 2, 2 mm/giây 

- Bột kim loại: thời gian cháy > 5 phút và ≤ 10 phút 

 

6

7 8

6
3

NHÓM 5: HÓA CHẤT CÓ TÍNH OXY HÓA

 Là các chất gia tăng phản ứng tỏa nhiệt cao khi tiếp
xúc với các chất khác, đặc biệt là các chất dễ cháy.

 Chúng là các chất dễ giải phóng oxy dưới tác động
của nhiệt và có thể phản ứng với các vật liệu hoặc các
chất dễ cháy khác.

Ví dụ: Các muối clorat, muối nitrat, nitrit, Thuốc tím,
axit sunphuaric, axit nitric,…

6

7 8

6
4

NHÃN CẢNH BÁO CHO HÓA CHẤT CÓ TÍNH 
OXY HÓA
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NHÓM 6: CHẤT ĐỘC

Chất độc nhóm 6.1

VÍ DỤ: Benzen, 
Anilin, Methanol, 
Hợp chất Cyanua, 

Thuốc nhuộm dạng
lỏng, … 

Chất độc lây nhiễm nhóm 6.2

VÍ DỤ: 
Virus, vi 
khuẩn, 
nấm ký
sinh, … 

mà có thể
gây bệnh

cho người
và động

vật

6

7 8

6
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CÁC CẤP ĐỘC CẤP TÍNH VÀ GIÁ TRỊ LD50/LC50

TƯƠNG ỨNG

Đường phơi nhiễm Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

Miệng (mg/kg tlct) 5 50 300 2000 5000 

 

 
Da (mg/kg tlct) 50 200 1000 2000 

Khí (ppmV) 100 500 2500 5000 

Hơi (mg/l) 0,5 2,0 10 20 

Bụi và sương (mg/l) 0,05 0,5 1,0 5 

 

LD50(Lethal Dose): Là liều dùng gây tử vong 50% động vật thử. Thường
biểu diễn theo mg độc chất/kg khối lượng sinh vật nhiễm độc. LC50 (Lethal
Concentration): Là nồng độ gây biểu hiện nhiễm độc ở 50% sinh vật thử
(Thử nghiệm nhiễm độc qua hô hấp) trong một thời gian xác định, biểu diễn
theo mg/lít hay ppm. Những chỉ số LD50, LC50 được xác định trong phòng
thí nghiệm với chuột, thỏ… Chất có chỉ số LD50, LC50 càng thấp thì độc tính
càng cao.

6

7 8

6
7

NHÃN CẢNH BÁO HÓA CHẤT ĐỘC

6

7 8

6
8

NHÓM 7: CÁC CHẤT PHÓNG XẠ
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NHÓM 8: CÁC CHẤT ĂN MÒN NHÓM 9: HÓA CHẤT GÂY KÍCH THÍCH

 Là chất không gây ăn mòn nhưng có thể gây
viêm cấp tính khi tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại
với da hoặc màng nhày.

 Là các chất khi hít phải hoặc thấm qua da có thể 
gây ra rủi ro về sức khỏe. 

 Các chất có tác dụng nguy hại tổng hợp

HÓA CHẤT NGUY HẠI NÓI CHUNG

70

THÍCH
KÍCH 

THÍCH

02/12/2019

CÁCH NHẬN BIẾT HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Căn cứ nội dung phiếu
thông tin an toàn hóa chất

MSDS, SDS của nhà
cung cấp

Nhận diện đặc tính
nguy hiểm qua nhãn
cảnh báo nguy hiểm
trên bao bì hóa chất

- Tra cứu thông tin mã số
UN, CAS, mã số HS tại các
phụ lục I, II, III, IV, V Nghị
định số 113/2017/NĐ-CP

Tra cứu trên các website: 
www.cameochemicals.com
www.merckmillipore.com
www.sigmaaldrich.com

71

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Nội dung (Thông tư số 32/2017/TT-BCT):
1. Mã sản phẩm/hóa chất/nhà cung cấp
2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất
3. Thông tin về thành phần các chất
4. Biện pháp sơ cứu về y tế
5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn
6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố
7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản
8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ

cá nhân
9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất
10. Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa

chất
11. Thông tin về độc học
12. Thông tin về sinh thái
13. Thông tin về thải bỏ
14. Thông tin khi vận chuyển
15. Thông tin về pháp luật
16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông

tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa
chất

Tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh hóa
chất nguy hiểm phải
cung cấp Phiếu an
toàn hóa chất cho các
tổ chức, cá nhân tham
gia vào hoạt động hóa
chất

72
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GHI NHÃN HÓA CHẤT

- Phải được thực hiện theo quy định về ghi nhãn hóa chất.
 Điều 6 Thông tư số 32/2017/TT-BCT: 11 nội dung
 Trường hợp nhãn hóa chất không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên
nhãn thì phải ghi các nội dung: Tên hóa chất; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu
trách nhiệm về hóa chất; xuất xứ hóa chất. Những nội dung còn lại phải ghi trong
tài liệu kèm theo hóa chất và trên nhãn hóa chất phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

Tên hóa chất
Mã nhận dạng

Hướng dẫn sử
dụng, bảo quản

Định lượng
Thành phần
Ngày sản xuất
Hạn sử dụng
Xuất xứ hóa chất

Hình đồ cảnh báo, từ
cảnh báo, cảnh báo
nguy cơ

Biện pháp 
phòng ngừa

Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất
(Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối) 73

Chất ôxy hoá: Nhóm 5.1 Chất dễ cháy; Chất tự phản ứng; Chất tự 
cháy, tự dẫn lửa; Chất tự phát nhiệt; 

Chất khi phản ứng có sinh khí dễ cháy; 
Peroxit Hữu cơ: Nhóm 3 và 4

Chất có khả năng gây nổ: 
Nhóm 1

Chất độc: Nhóm 6.1

Chất ăn mòn: Nhóm 8

Khí nén: Nhóm 2

Chất gây ung thư; Chất nhạy hô 
hấp; Độc tính sinh sản; Độc đối với 
từng nhóm tổ chức ; Chất gây đột 
biến; Chất độc hô hấp: Nhóm 6.1

Độc với môi trường: Nhóm 
6.1

Chất kích thích; Yếu tố nhạy da; 
Độc cấp tính; Ảnh hưởng của chất 
gây nghiện; Hệ hô hấp (vùng thở); 

Sự kích ứng: Nhóm 6.1

HÌNH ĐỒ CẢNH BÁO TRÊN NHÃN HÓA CHẤT

Thông tư số 32/2017/TT-BCT 
Khung màu đỏ, nền màu trắng, hình vẽ bên trong màu đen

74

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ NHÃN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

75

Yêu cầu chung đối với cơ sở hoạt động hóa chất

- Xây dựng đúng quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách an toàn, không
gây tác động xấu đến khu dân cư, công trình công cộng, tôn giáo,…

- Hoạt động đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Được phê duyệt Kế hoạch, Đề án bảo vệ môi trường hoặc ĐTM phù hợp tính

chất hoạt động của dự án.
- Có đầy đủ hồ sơ PCCC tại cơ sở, được Cảnh sát PC&CC thẩm duyệt, nghiệm

thu, kiểm tra hệ thống, phương tiện PCCC, đảm bảo an toàn PCCC.
- Được phê duyệt Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

76
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Yêu cầu kỹ thuật đối với Nhà xưởng, Kho chứa hóa chất

- Có lối, cửa thoát hiểm. Khu vực sàn nhà xưởng, kho chứa phải có rãnh thu
gom và thoát nước tốt

- Có hệ thống thông gió đảm bảo tiêu chuẩn
- Hệ thống đèn chiếu sáng, các thiết bị điện phải đảm bảo về phòng, chống

cháy, nổ.
- Có trang bị bảng nội quy an toàn hóa chất.
- Có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, phải có

các thông tin:
+ Mã nhận dạng, hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.
+ Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm thì hình đồ cảnh báo phải
thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm.

- Có hệ thống thu lôi, chống sét an toàn và được kiểm định.
- Phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường, an

toàn và vệ sinh lao động theo quy định.

77

CỬA THOÁT HIỂM

Không để vật dụng chèn chắn lối thoát hiểm

Ký hiệu phải rõ ràng và
phải dẫn đến lối thoát
hiểm khẩn cấp gần

nhất.

Cửa ngăn cháy được đóng, mở tự động

02/12/201978

CÁC BIỂN BÁO TRANG BỊ TẠI KHO HÓA CHẤT

02/12/201979

CÁC BIỂN BÁO TRANG BỊ TẠI KHO HÓA CHẤT

Use Gloves Use Goggles Use mask
Use Safety Shoes

02/12/201980
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CÁC BIỂN BÁO TRANG BỊ TẠI KHO HÓA CHẤT

Không được phép ăn uống, nghe nhạc, hút
thuốc… trong kho chứa hóa chất

02/12/201981

NỀN KHO CHỨA HÓA CHẤT

Không thấm nước

Không trượt, không để hàng
hóa chắn lối đi

Nền kho không có các lỗ, 
chỗ rỗ hoặc bị hư hỏng

Bố trí khu vực chứa hóa
chất tràn đổ và nước nhiễm
bẩn do sự cố hỏa hoạn

02/12/201982

THU GOM, LƯU GIỮ HÓA CHẤT THẢI

Hóa chất tràn đổ không
được chảy trực tiếp vào
nguồn nước

Tất cả các hóa chất
thải phải được lưu giữ
tại khu vực chứa chất
thải nguy hại.

02/12/201983

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

Ventilations of the lower part of 
the wall are not recommended.

Hệ thống thông gió phải đảm
bảo đối lưu tốt không khí trong
kho chứa.

02/12/201984
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THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG TRONG KHO CHỨA HÓA CHẤT

Water proof
Normal high bay

Explosive-proof 
type T6

Explosive-proof 
high bay type T4

Explosive-proof switch
02/12/201985

LỐI ĐI BỘ VÀ ĐƯỜNG DI CHUYỂN XE FORKLIFT

02/12/201986

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ HÓA CHẤT

- Phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất từng loại hóa chất
- Phải được bảo quản theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia hiện hành.

87

NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ, SẮP XẾP HÓA CHẤT

HÓA 
CHẤT

Phân chia khu
vực theo từng
loại hóa chất

CHỨA TRONG 
KHO

Hóa chất đóng
bao phải xếp trên
bục hoặc giá đỡ

Hóa chất lỏng
chứa trong phuy

can phải xếp
theo quy định

Xếp hóa chất cao
không quá 2 m

Lối đi chính
trong kho rộng
tối thiểu 1,5m

Không được xếp
quá tải trọng nền

kho

Tránh nguồn
nhiệt

Thường xuyên
kiểm tra kho hóa

chất

Không để các vật
liệu dễ cháy

trong ko
88
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BAO BÌ HÓA CHẤT

BAO BÌ 
CHỨA 
HÓA 

CHẤT

Bao bì khi dung 
hết phải được
bảo quản riêng

Đảm bảo kín, 
chắc chắn

Làm bằng vật
liệu tương thích

với hóa chất
chứa đựng

Vật liệu kê đậy
phải được đánh

dấu riêng

Phải có nhãn
hóa chất

89

THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ SỬ DỤNG

THIẾT 
BỊ, 

DỤNG 
CỤ

CẤP PHÒNG NỔ

LOẠI AN 
TOÀN CHÁY 

NỔ

Cầu dao, cầu chì, 
ổ điện phải đặt
ngoài khu vực
chứa hóa chất

Máy móc phải
phòng chống

cháy nổ

CẮT ĐIỆN KHI 
SỬA CHỮA –
TREO BIỂN

Vật liệu không
phát sinh tia lửa

90

AN TOÀN BẢO QUẢN HÓA CHẤT

QUY 
ĐỊNH 
AN 

TOÀN 

CẤM SỬ 
DỤNG 

NGỌN LỬA 
SOI SÁNG

CẤM VẢI, GIẺ 
LAU BẨN 

DÍNH DẦU MỠ

CẤM SỬ 
DỤNG NGUỒN 
NHIỆT TRONG 

KHO

CẤM CHẤT 
HỮU CƠ DỄ 

CHÁY

THƯỜNG 
XUYÊN KIỂM 

TRA

CẤM GIẦY 
ĐINH HOẶC 

GIẦY CÓ 
GÓT SẮT

TRANG BỊ 
PCCC

TRANG BỊ 
BẢO HỘ 

LAO ĐỘNG
91

KHO HÓA CHẤT BẢO QUẢN ĐÚNG QUY ĐỊNH

02/12/201992
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KHO HÓA CHẤT BẢO QUẢN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

H > 2m

02/12/201993

MỘT SỐ VÍ DỤ BẢO QUẢN HÓA CHẤT KHÔNG ĐÚNG

02/12/201994

MỘT SỐ VÍ DỤ BẢO QUẢN HÓA CHẤT KHÔNG ĐÚNG
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Sở Công Thương TP. HCM

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về hóa chất lĩnh vực công nghiệp

YÊU CẦU AN TOÀN VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ HÓA CHẤT

AN 
TOÀN 

Chèn buộc
cẩn thận khi
vận chuyển –

xếp dỡ

Phương tiện
vận chuyển

phải được kiểm
định, cấp phép

Sắp xếp phù
hợp với tính
chất các hóa

chất

Phương tiện
bảo hộ cá

nhân

Kiểm tra xe và
thiết bị nâng, 

dỡ

Vận chuyển
phù hợp với
bao bì chứa

hóa chất

Biết rõ tính chất
của loại hóa

chất vận chuyển

Trang bị các
phương tiện
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YÊU CẦU VỀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

- Phải được thực hiện theo quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm.
 Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm phải có Giấy phép vận chuyển
hàng nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày
09/11/2009 của Chính phủ.
Tài xế, người áp tải phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn vận chuyển
hàng nguy hiểm và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư
44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương.
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QUY ĐỊNH VỀ SAN CHIẾT, ĐÓNG GÓI HÓA CHẤT

- Địa điểm san chiết, đóng gói hóa
chất phải đảm bảo các điều kiện về
phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi
trường, an toàn và vệ sinh lao
động.

- Thiết bị san chiết, đóng gói hóa
chất phải đạt yêu cầu chung về an
toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia hiện hành.

- Thiết bị đo lường phải được kiểm
định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo
dưỡng theo quy định.

- Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất
sau khi san chiết, đóng gói phải
đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Người lao động trực tiếp san chiết,
đóng gói phải được huấn luyện an
toàn hóa chất, trang bị đầy đủ bảo
hộ lao động cá nhân.
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QUẢN LÝ HÓA CHẤT THẢI NGUY HẠI

CHẤT 
THẢI

Hàng hóa, sản phẩm đã hết
hạn sử dụng

Hóa chất, bao bì chứa hóa
chất đã qua sử dụng

Cần được xử lý, thải bỏ theo
đúng quy định pháp luật
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QUẢN LÝ HÓA CHẤT THẢI NGUY HẠI

THỰC 
HIỆN 
NGAY

Phân loại chất thải nguy hại
theo đặc tính nguy hiểm

Bố trí khu vực lưu trữ chất
thải nguy hại thích hợp

Ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy
hại cho đơn vị có chức năng xử lý
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THÔNG TIN LIÊN HỆ: PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN-MÔI TRƯỜNG 
SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: (028) 38. 277416
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: 61 LÝ TỰ TRỌNG, P.BẾN NGHÉ, QUẬN 1

CÁM ƠN ANH CHỊ 
ĐÃ LẮNG NGHE!
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