
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-CCBVMT 
V/v quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh 

có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm,  

mua bán phế liệu 

Khánh Hòa, ngày      tháng 10 năm 2019 

Kính gửi: UBND tỉnh KhánH Hòa 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 

9488/UBND ngày 20/9/2019 về việc quản lý hoạt động của các cơ sở kinh 

doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm, mua bán phế liệu. Về việc này, 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) báo cáo UBND tỉnh như sau: 

1/ Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

thống kê toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất nguy hiểm 

để triển khai phương án quản lý, xây dựng phương án phòng ngừa ứng phó 

sự cố theo quy định. 

Đến ngày 28/10/2019, Sở TNMT đã nhận được báo cáo của các Sở: Giao 

thông vận tải, Y tế, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và 

Truyền thông, Công Thương và UBND các huyện: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, 

Diên Khánh, Vạn Ninh.  

Qua tổng hợp báo cáo của các sở ngành và UBND các huyện trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa không có các cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm như axit, clo, 

amoniac, amoni nitrat… mà chỉ có 01 cơ sở sản xuất khí công nghiệp như oxy, 

nitơ, acetylen (Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang – Chi nhánh Công ty CP Hơi 

kỹ nghệ que hàn tại CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh cung ấp hơi cho các đơn 

vị sản xuất công nghiệp và một phần nhu cầu oxy y tế cho các bệnh viện). 

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hóa chất không đầu tư các kho 

hóa chất lớn, quy mô kinh doanh chỉ ở mức vừa và nhỏ chỉ có hình ảnh đại diện 

hoặc hồ sơ hóa chất tại cơ sở kinh doanh, khi có đơn hàng thì vận chuyển thẳng 

tới đơn vị sử dụng. Về chủng loại và số lượng hóa chất ít, các hóa chất nguy 

hiểm như một số axit, hóa chất khác kinh doanh với số lượng không lớn. Một số 

cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm đều xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất theo quy định tại Phụ lục IV Danh mục hóa chất nguy hiểm 

phải xây dựng kế hoạch, phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Ngoài ra, một số cơ sở có 

kinh doanh các hóa chất độc như Methanol, Methyl Isobuthyl Kentone ở dạng 

lỏng thường chứa trong các can 30kg hoặc các thùng chứa 200-250 kg là các 
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loại hóa chất gây độc cho con người loại 3, tuy nhiên được chứa ở các can, phuy 

độc lập với khối lượng không nhiều nên trong trường hợp xảy ra sự cố, vùng 

chịu tác động chủ yếu trong phạm vi cơ sở ít có nguy cơ phát tán sang khu vực 

xung quanh. 

Các cơ sở có sử dụng hóa chất độc, nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh tập trung hầu hết các lĩnh vực: Dệt may, đóng tàu, phân bón, 

thủ công mỹ nghệ, mía đường, in ấn, chế biến thủy sản, thực phẩm, nước giải 

khát, xử lý nước cấp, sản xuất nước cấp, vệ sinh công nghiệp…Hiện có hơn 50 

cơ sở, tuy nhiên lượng lưu trữ nhỏ, chủng loại hóa chất nguy hiểm ít đều dưới 

ngưỡng lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.  

Theo Quy hoạch phát triển nghành xuất bản – in – phát hành xuất bản 

phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-CTUBND ngày 07/7/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 8 cơ sở in thuộc đối tượng di dời ra ngoài khu 

dân cư (UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện quy 

hoạch). 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh không có sự cố liên quan đến hóa chất thuộc 

ngành Công Thương.  

2/ Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quá trình hoạt động đều phải có hồ 

sơ môi trường (Kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ tương đương) được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định, việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường 

được quy định cụ thể trong hồ sơ môi trường được phê duyệt và các quy định có 

liên quan. Vừa qua, để tằng cường công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở TNMT đã có công văn số 4770/STNMT-CCBVMT 

ngày 23/10/2019 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, BQL KKT Vân 

Phong và các sở, ngành có liên quan để tăng cường công tác quản lý chất thải 

nguy hại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

phát sinh chất thải nguy hại thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải nguy 

hại. Trước đó, Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định: Chỉ 

thị số 15/CT-UBND ngày 31/5/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc 

ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh giai 
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đoạn 2018-2020; Chỉ thị số 03/2018/CT-UBND ngày 22/01/2018 về việc tăng 

cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

3/UBND cấp huyện xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương 

án chấm dứt hoạt động, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa 

chất độc hại, nguy hiểm và cá cơ sở, điểm thu mua phế liệu gây ô nhiễm môi 

trường, mất an toàn nằm trong khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung; báo 

cáo đề xuất xử lý đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền. 

Đến ngày 28/10/2019, Sở TNMT mới nhận được văn bản báo cáo 4 đơn 

vị (UBND huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh), chưa nhận 

được báo cáo của các đơn vị (UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh, UBND 

thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Cam Lâm). Do vậy, sau khi nhận được đầy đủ 

báo cáo của các đơn vị, Sở TNMT sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sau. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo./. 

(Gửi kèm bản sao báo cáo của các đơn vị và một số văn bản có liên quan) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, T.xã, T.Phố (VBĐT) 

-  Lưu: VT, CCBVMT, Q.V.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng  
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