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HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT HÓA CHẤT
I. Giấy tờ cần chuẩn bị
1. Tài liệu pháp lý
− Đơn đề nghị cấp Giấy phép;
− Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
− Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo
quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
− Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo
đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do
cơ quan có thẩm quyền cấp;
− Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản
kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm
quyền.
2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật
− Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
− Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo,
− Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang
thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa
chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
− Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.
3. Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất.
− Bản kê khai nhân sự, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên
quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
− Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ
thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật,
nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;
− Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp
cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.
II. Thời gian thực hiện
Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày
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Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Công ty Luật Intraco
Điện thoại: +84 4 628 42684/5
Yahoo: intracolaw
Fax: +84 4 628 42686
Email: main@intracolaw.com.vn
Xin chân thành cảm ơn.
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