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Bình Định, ngày       tháng 12 năm 2022 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất  

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 214/QĐ-SCT ngày 10/11/2022 của 

Giám đốc Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an 

toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ ngày 30/11/2022 đến ngày 

09/12/2022, Đoàn thanh tra của Sở đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần 

Công nghệ Gỗ Đại Thành (sau đây viết tắt là Công ty Đại Thành).  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa 

chất trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày 12/12/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Công Thương kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

Thông tin chung về doanh nghiệp: 

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành. 

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tổ 1, Khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (MSDN: 4100266610) do 

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp lần đầu ngày 

25/10/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 09/6/2020. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Lương. 

- Loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh chính: sản xuất đồ gỗ nội thất 

và ngoại thất. 

- Đặc điểm hoạt động hóa chất của cơ sở: sử dụng hóa chất để sản xuất 

sản phẩm, hàng hóa khác.  

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Tình hình hoạt động: 

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng mua hóa chất với các đơn vị, cụ thể 

như sau: 

+ Hợp đồng nguyên tắc số 113/22-HĐNT/HKBT-ĐTQN ngày 

02/01/2022 giữa Công ty TNHH SX-TM Hóa keo Bình Thạnh và Công ty CP 

Công nghệ Gỗ Đại Thành (Kèm theo Hóa đơn GTGT số 7547 ngày 

12/12/2022); 
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+ Hợp đồng nguyên tắc số 044/2022/ĐT-VVT ngày 01/02/2022 giữa 

Công ty TNHH MTV Việt Việt Hằng và và Công ty Đại Thành. 

- Danh mục hóa chất Công ty Đại Thành đã sử dụng trong thời gian qua 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2.2. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động 

hóa chất: 

a) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ: 

Khu vực kho chứa hóa chất và khu vực sử dụng hóa chất (nhà xưởng sản 

xuất) về cơ bản đáp ứng các yêu cầu chung: cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng 

cụ đối với cơ sở sử dụng hóa chất theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa 

chất nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 

21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể như sau: 

- Tại khu vực nhà xưởng, kho chứa, khu vực có hoạt động liên quan đến 

hóa chất nguy hiểm của đơn vị có bố trí bảng nội quy về an toàn hoá chất; hệ 

thống các biển báo phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, thể hiện các 

đặc tính nguy hiểm của hóa chất trong biểu trưng cảnh báo đối với hóa chất 

nguy hiểm có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau. Nhà xưởng, kho chứa hóa 

chất nguy hiểm có hệ thống thu lôi chống sét. 

- Danh mục hóa chất và phiếu an toàn hóa chất được bố trí tại nơi dễ thấy 

và dễ tiếp cận. 

- Nhà xưởng, kho chứa hóa chất nguy hiểm có lắp đặt thiết bị rửa mắt 

khẩn cấp đảm bảo khoảng cách từ khu vực có thao tác tiếp xúc với hóa chất 

nguy hiểm đến thiết bị rửa mắt trong phạm vi bán kính 10m. 

- Kho chứa hóa chất nguy hiểm được bố trí, phân chia khu vực sắp xếp 

theo tính chất của từng loại hóa chất; sàn không trơn trượt. 

- Có trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay, 

mặt nạ phòng độc…) cho người lao động phù hợp với mức độ nguy hại của 

từng hóa chất và tính chất công việc ở tình trạng hoạt động tốt; cung cấp 

phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp cho khách đến làm việc tại cơ sở. 

b) Về việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

- Công ty Đại Thành đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-ĐT ngày 

10/10/2022 về việc công bố các nội dung An toàn hóa chất, trong đó bao gồm 

nội dung về việc ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của 

đơn vị. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được Công ty xây dựng 

và lưu giữ tại đơn vị, là cơ sở để thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại đơn vị.  

c) Về huấn luyện an toàn hóa chất và tình hình nhân lực tham gia hoạt 

động hóa chất 
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- Công ty đã ban hành Quyết định số 27/22-QĐTC ngày 12/02/2022 về 

việc thành lập ban an toàn lao động, an toàn hóa chất. 

- Công ty có thực hiện lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất. 

- Từ ngày 16/3/2022 đến 21/3/2022, Công ty Đại Thành đã phối hợp với 

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực III tiến hành huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động & hóa chất (trong đó có kết hợp huấn luyện an toàn hóa 

chất) cho 197 đối tượng là người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất. 

Người huấn luyện có trình độ Kỹ sư Công nghệ hóa polymer. 

Đồng thời, Công ty đã cử các cán bộ bán chuyên trách tham gia huấn 

luyện an toàn hóa chất theo quy định.  

d) Về việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động hóa chất: 

Qua kiểm tra, Công ty Đại Thành đã thực hiện công tác báo cáo tổng hợp 

về tình hình hoạt động hóa chất năm 2021. Tuy nhiên, báo cáo của Công ty 

chưa được cập nhật thành công trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia 

(chemicaldata.gov.vn). Theo giải trình của Công ty, quá trình cập nhật báo cáo 

trên Hệ thống không thành công do lỗi kỹ thuật, Công ty đã khắc phục nhưng 

chưa được. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty có xuất trình bản lưu báo cáo tổng 

hợp về tình hình hoạt động hóa chất năm 2021 (bản giấy). 

3. Kết luận 

3.1 Về những nội dung được thanh tra  

a. Những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả 

* Về chấp hành quy định pháp luật liên quan trong sử dụng hóa chất 

- Đã chấp hành một số quy định an toàn đối với hóa chất nguy hiểm: 

+ Có bố trí lắp đặt bảng nội quy về an toàn hóa chất tại nơi sử dụng, cất 

giữ hóa chất nguy hiểm. 

+ Có bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa 

chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm. 

+ Đã bố trí hệ thống biểu trưng cảnh báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm 

đối với hóa chất nguy hiểm có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau. 

- Công ty Đại Thành đã thực hiện lưu trữ thông tin, nhân lực, huấn luyện 

an toàn hóa chất trong sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hiểm. 

* Về thực hiện nghĩa vụ của tổ chức sử dụng hóa chất để sản xuất sản 

phẩm, hàng hóa khác: 

- Công ty Đại Thành đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của tổ 

chức sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác theo quy định tại 

khoản 2 Điều 30 Luật Hóa chất năm 2007, cụ thể:  

+ Đơn vị đã tuân thủ quy định về quản lý an toàn hóa chất. 
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+ Đã đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật về an toàn hóa chất; đã 

thành lập bộ phận phụ trách an toàn hóa chất, ban hành Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất. 

+ Chấp hành các yêu cầu kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong việc thực hiện các quy định về an toàn hóa chất 

- Ngoài ra, qua kiểm tra Công ty Đại Thành đã tuân thủ các quy định 

pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản 

xuất sản phẩm, hàng hóa khác theo quy định, cụ thể: 

+ Đơn vị đã bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường 

trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm. 

+ Đơn vị đã bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của 

hóa chất tại khu vực sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm.  

+ Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an 

toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, 

người quản lý sản xuất hóa chất 

+  Đã tuân thủ các quy định về cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm. 

b. Hạn chế, tồn tại 

Xuất phát từ một số sự cố kỹ thuật trong quá trình thực hiện thao tác đăng 

tải báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hằng năm thông qua hệ 

thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (chemicaldata.gov.vn), do đó Công ty 

chưa cập nhật kịp thời file báo cáo lên hệ thống. 

3.2 Trách nhiệm của Công ty Đại Thành 

 Đề nghị Công ty Đại Thành tiếp tục duy trì thực hiện một số nội dung sau: 

- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại Luật Hóa chất; Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Thường xuyên rà soát và tiến hành tu sửa, thay thế hệ thống biển báo, 

biểu trưng cảnh báo, biển chỉ dẫn, bảng nội quy tại khu vực sử dụng và bảo 

quản hóa chất. 

 - Bố trí lắp đặt thêm thiết bị rửa mắt khẩn cấp và tắm khẩn cấp tại khu 

vực có thao tác tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm nói chung (khu vực nhà xưởng, 

kho chứa hóa chất nguy hiểm ). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
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 - Thực hiện kiểm tra định kỳ tối thiểu 01 lần/tháng đối với các trang, thiết 

bị bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo an toàn, luôn đầy đủ kịp thời trong điều kiện 

sử dụng. 

 - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện an toàn hóa chất cho các đối 

tượng được quy định hoặc tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn 

luyện an toàn hóa chất có đầy đủ năng lực theo quy định. 

 - Sử dụng người lao động làm việc liên quan đến hoạt động hóa chất đáp 

ứng đúng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. 

3.3. Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở 

a) Phòng KTATMT 

Chủ trì, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật mới về hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, hướng dẫn 

các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về quản lý an 

toàn trong hoạt động hóa chất; thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở hoạt 

động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Thanh tra Sở 

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ 

chức triển khai thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp có hoạt động hóa 

chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm uốn nắn, chấn chỉnh và 

xử lý những hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời nắm bắt những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về hóa chất trên cơ sở đó đề xuất 

sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa 

chất trên địa bàn tỉnh Bình Định trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở 

Công Thương yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành, 

Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, Chánh Thanh tra Sở và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được kết luận 

theo đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Công ty Đại Thành; 

- Phòng KTAT-MT; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tổng 
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