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Trang

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

22-4-2011 - Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ban hành “Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang 
máy điện”. 38

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

21-4-2011 - Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 49

25-4-2011 - Quyết định số 615/QĐ-TTg về việc hỗ trợ có mục tiêu 
từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo 
cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng 
theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 
27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình 
hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện 
nghèo. 118
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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG_________

Số: 18/2011/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ
Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 

tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của 
Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 

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

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
thương;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Hóa chất;

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 
về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công thương; 

Bộ trưởng Bộ Công thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 
28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể 
một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Hóa chất như sau:
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Điều 1. Bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT 
1. Bổ sung quy định nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ về hồ sơ, văn bằng, chứng 

chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe trong hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất, 
kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong 
ngành công nghiệp quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 bằng một trong các 
hình thức sau:

a) Bản sao có chứng thực: đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
b) Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu: đối với trường hợp nộp hồ sơ trực 

tiếp.
2. Bãi bỏ các giấy tờ sau trong thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong ngành công nghiệp quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 9; 
điểm b, điểm c khoản 3 Điều 10; khoản 5, khoản 6 Điều 11: 

a) Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên 
ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật;

b) 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, kinh doanh hóa chất; Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên. 

3. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, tổ chức, cá nhân 
phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn hóa chất và các điều kiện về đào tạo, 
huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/
NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2011.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công thương để sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hồ Thị Kim Thoa


