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Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 1270/SCT-

QLCN ngày 25/4/2022 của Sở Công Thương về việc rà soát, thực hiện các quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực hoá chất. Theo đó, Sở Công Thương  đề nghị 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp rà soát, đôn đốc các doanh 

nghiệp căn cứ tình hình thực tế hoạt động khẩn trương thực hiện việc lập Kế 

hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó hoá chất theo quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực hoá chất (chi tiết Văn bản số 1270/SCT-QLCN ngày 25/4/2022 

của Sở Công Thương photo gửi kèm). 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án trong KCN, 

KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP1 ngày 

22/5/2018 của Chính phủ và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND 2  ngày 

17/7/2020 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các 

chủ đầu tư dự án thực hiện các nội dung sau: 

- Căn cứ hướng dẫn của Sở Công Thương tại Văn bản số 1270/SCT-

QLCN ngày 25/4/2022 nêu trên và căn cứ tình hình thực tế của Dự án về sử 

dụng hoá chất trong hoạt động sản xuất, quá trình vận hành các công trình Bảo 

vệ môi trường (Hệ thống xử lý khí thải, Hệ thống xử lý nước thải) để thực hiện 

việc lập Kế hoạch/ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đảm bảo tuân 

thủ pháp luật về hoá chất. 

- Báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

hoá chất (có hồ sơ tài liệu kèm theo), gửi về Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu 

kinh tế Quảng Ninh trước ngày 30/5/2022  để quản lý, giám sát theo quy định. 

Trong quá trình triển khai, trường hợp có phát sinh nội dung vướng mắc, 

đề nghị đơn vị có báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng 

Ninh, Sở Công Thương để kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo giải quyết. Thông tin chi tiết đề nghị liên 

                                           
1 Quy định về quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. 
2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (địa 

bàn quản lý không bao gồm KKT Vân Đồn). 

Kính gửi: - Các chủ đầu tư dự án ĐTXD & KD hạ tầng KCN; 

- Các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án thứ cấp hoạt động 

trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. 
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hệ: (1) Ông Vũ Ngọc Phú (0918.787.118), Chuyên viên - Phòng Quản lý Công 

nghiệp, Sở Công Thương; (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Dương (0988.570.077), 

Chuyên viên - Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh 

tế Quảng Ninh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị biết, thực 

hiện./.  

 Nơi nhận:                     

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở CT (p/h); 

- UBND các huyện, tx, tp: Quảng Yên; Uông Bí; Hải 

Hà; Bình Liêu; Móng Cái; Hạ Long (p/h); 

- Các đ/c Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Các Phòng: ĐDMT, ĐDMĐ, HTGS, QLDN (p/h); 

- Tổ Webseite (đăng tin); 

- Lưu: VT, TNMT.           

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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