
 
 

UBND TỈNH BÌNH ðỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG ðộc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SCT-KTAT 
 

          Bình ðịnh, ngày        tháng  11  năm 2022 
V/v rà soát và báo cáo tình hình hoạt 
ñộng các loại hóa chất thuộc Danh 

mục là tiền chất liên quan ñến ma túy 

 

 

  
                  Kính gửi:  Các doanh nghiệp có hoạt ñộng hóa chất trên ñịa bàn tỉnh 
 (Danh sách ñính kèm)  

 

 Ngày 25/8/2022, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 57/2022/Nð-CP 
quy ñịnh các Danh mục chất ma túy và tiền chất, thay thế cho Nghị ñịnh số 
73/2018/Nð-CP ngày 15/5/2018 và Nghị ñịnh số 60/2020/Nð-CP ngày 
29/5/2020 của Chính phủ quy ñịnh về danh mục các chất ma túy và tiền chất. 
Theo ñó, quy ñịnh Danh mục tiền chất liên quan ñến ma túy gồm: 42 chất là tiền 
chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy và 18 chất là hóa chất, dung 
môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy. Nhằm kiểm soát 
chặt chẽ các chất hóa học là tiền chất liên quan ñến ma túy, không ñể lợi dụng 
vào mục ñích bất hợp pháp, Sở Công Thương ñề nghị các doanh nghiệp triển 
khai thực hiện các nội dung sau ñây: 

 1. Căn cứ Danh mục tiền chất liên quan ñến ma túy theo quy ñịnh Nghị 
ñịnh số 57/2022/Nð-CP ngày 25/8/2022 (có Danh mục ñính kèm) ñể rà soát và 
báo cáo tình hình hoạt ñộng các loại hóa chất là tiền chất liên quan ñến ma túy 
tại cơ sở. Thông tin báo cáo gồm: Tên hóa chất – Mã số CAS- Mục ñích sử dụng 
tiền chất – ðơn vị cung cấp – Khối lượng (từ ngày 01/01/2022 ñến ngày 
31/10/2022) và gửi về Sở Công Thương Bình ðịnh theo ñịa chỉ 198 Phan Bội 
Châu – TP Quy Nhơn trước ngày 11/11/2022. 

 2. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ ñối với các loại hóa 
chất là tiền chất liên quan ñến ma túy tại cơ sở, không ñể thất thoát, lợi dụng các 
tiền chất vào mục ñích sản xuất ma túy bất hợp pháp.  

  ðề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.    

 (Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số ñiện thoại 0376 103 947 – A 
Trọng – Phòng KTAT-MT) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh ñạo Sở; 
- Lưu: VT, KTAT.T(120)   

 GIÁM ðỐC 
 
 
 
 
 
 

Ngô Văn Tổng 
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