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 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 SỞ CÔNG THƯƠNG 
    

   Số: 7395/TB-SCT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm  2018 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và  

thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho  

Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành.  

 

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-STNMT-KHTC ngày 01/02/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt phương án dự toán “Hoạt động sự 

nghiệp môi trường cho Sở Công Thương”; 

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-STNMT-KHTC ngày 28/6/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương 

án “Hoạt động sự nghiệp môi trường cho Sở Công Thương”; 

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của 

Giám đốc Sở Công Thương về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ 

chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm 

tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều 

hành, 

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động tồn trữ hoá chất trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó 

Sự cố An toàn Môi trường tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và 

thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, 

quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành. Sở Công Thương thông báo về Khóa tuyên 

truyền, huấn luyện như sau: 

I.  Mục tiêu: 

- Phổ biến và cập nhật các văn bản pháp luật về quản lý hóa chất từ việc 

lưu giữ, vận chuyển cho đến thải bỏ hóa chất nguy hiểm. 

- Cung cấp kiến thức về đặc tính nguy hại của một số loại hóa chất, hướng 

dẫn cách thức phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GHS; 

- Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm; quy 

trình phòng ngừa, biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất. Cách thức khắc 

phục hậu quả khi phát thải hóa chất vào môi trường, cách sơ cấp cứu người bị tai 
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nạn hóa chất; qua đó góp phần phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đến chất lượng 

môi trường và xã hội khi hóa chất phát thải vào môi trường.  

II.  Thành phần, thời gian và địa điểm: 

1.   Thành phần: Học viên tham gia tập huấn được chia làm 02 khóa như 

sau: 

- Khóa 1: Tập huấn dành cho Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp công 

nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 01 lớp tập huấn). 

- Khóa 2: Tập huấn dành cho Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành tại các 

doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố (gồm 04 lớp tập huấn). 

2.  Thời gian:   Học viên thuộc mỗi khóa trên đăng ký thời gian để tham dự 

tương ứng lớp tổ chức cho mỗi khóa, cụ thể như sau: 

a.  Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp: 

- Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 05/11/2018. 

- Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày. 

b. Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành 

- Lớp 1:  Tổ chức 02 ngày, ngày 23/10/2018 (thứ ba) và ngày 24/10/2018 

(thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 23/10/2018. 

- Lớp 2:  Tổ chức 02 ngày, ngày 25/10/2018 (thứ năm) và ngày 

26/10/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 25/10/2018. 

- Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, ngày 06/11/2018 (thứ ba) và ngày 07/11/2018 

(thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 06/11/2018. 

- Lớp 4: Tổ chức 02 ngày, ngày 08/11/2018 (thứ năm) và ngày 

09/11/2018 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 08/11/2018. 

3. Địa điểm tập huấn: 

Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

III. Nội dung: 

1. Lớp dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp: 

- Chuyên đề 1: Hệ thống quản lý nhà nước về quản lý hóa chất. Giới thiệu 

hiện trạng thực tế và một số hướng dẫn kỹ thuật cơ bản quản lý an toàn hóa chất, 

lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm. 

- Chuyên đề 2: Các hành vi vi phạm phổ biến. Các nội dung liên quan 

thanh tra, kiểm tra. Hướng dẫn quy trình và kỹ năng tiếp đoàn thanh tra, kiểm 

tra. 
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- Chuyên đề 3: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong mô hình quản lý hóa 

chất tại các doanh nghiệp. 

2. Lớp dành cho đối tượng cán bộ kỹ thuật/điều hành doanh nghiệp: 

- Chuyên đề 1: Hiện trạng thực tế của các doanh nghiệp hiện nay trong quá 

trình lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm. 

- Chuyên đề 2: Hệ thống quản lý nhà nước về quản lý hóa chất. 

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy 

hiểm vào môi trường. 

IV. Kinh phí - Đăng ký tập huấn: 

- Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố đài 

thọ chi trả. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học 

viên tự túc chi trả. 

- Căn cứ thời gian tổ chức lớp tập huấn trên, Sở Công Thương đề nghị 

Quý Doanh nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ tham dự tương ứng cho các lớp 

thuộc mỗi nhóm đối tượng tập huấn. Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - 

Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng văn bản hoặc bằng email) gửi trước ngày 

20 tháng 10 năm 2018 theo địa chỉ sau: 

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường. 

Địa chỉ: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0283. 8222311  (Bà Nguyễn Thị Kim Kiều – 0906 999 753). 

Email:  kimkieu@ungphosuco.vn  

Sở Công Thương trân trọng thông báo khóa tuyên truyền, huấn luyện về 

lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết để đăng ký tham gia./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Doanh nghiệp hoạt động hóa chất (để đăng ký); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- TT ƯPSC An toàn Môi trường (để thực hiện); 

- BQL các Khu chế xuất và công nghiệp (để phối hợp); 

- UBND các quận/huyện (để phối hợp); 

- Lưu: VT, KTATMT.PL. 

  

 Nguyễn Huỳnh Trang 
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