
HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÓA CHẤT

Luật hóa chất

Quy định danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 06/2007/QH12 (EHS.H.L.1)

Nghị định 60/2020/NĐ-CP (EHS.H.L.02)

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa 

chất, 

vật liệu nổ công nghiệp

Nghi định 71/2019/NĐ-CP (EHS.H.L.03)

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công thương Nghị định 08/2018/NĐ-CP (EHS.H.L.04)

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Nghị Định 55/2018/NĐ-CP (EHS.H.L.05)

Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất Nghị Định 73/2018/NĐ-CP (EHS.H.L.06)

Nghị định về kinh doanh khí Nghị định 87/2018/NĐ-CP (EHS.H.L.07)

Nghị định về nhãn hàng hóa Nghị định 43/2017/NĐ-CP (EHS.H.L.08)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 119/2017/NĐ-CP (EHS.H.L.09)

Nghị định hướng dẫn Luật hóa chất Nghị định 113/2017/NĐ-CP (EHS.H.L.10)

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế
Nghị định 91/2016/NÐ-CP (EHS.H.L.11)

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng 

hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

thương

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Nghị định 77/2016/NĐ-CP (EHS.H.L.12)

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương
Nghị định 08/2018/NĐ-CP (EHS.H.L.14)

Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm 

vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

Thông tư 31/2020/TT-BCT (EHS.H.L.22)

Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình 

vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Thông tư 37/2020/TT-BCT (EHS.H.L.23)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt 

động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 08/2018/TT-BTC (EHS.H.L.24)

Hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hóa chất
Thông tư 32/2017/TT-BCT (EHS.H.L.26) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và 

các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 

do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông tư 21/2017/TT-BCT (EHS.H.L.27)

Thông tư 31/2017/TT-BYT (EHS.H.L.28)

Thông tư 29/2016/TT-BCT (EHS.H.L.29)

Thông tư 27/2016/TT-BCT (EHS.H.L.30)

Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm Thông tư 09/2016/TT-BKHCN (EHS.H.L.32)

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất 

kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng 

hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện 

lực

Thông tư 04/2016/TT-BCT (EHS.H.L.33)

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương
Thông tư 41/2015/TT-BCT (EHS.H.L.35)

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua 

bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 
Thông tư 06/2015/TT-BCT(EHS.H.L.38)

Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng 

nguy hiểm 
Thông tư 04/2014/TT-BCA(EHS.H.L.39)

Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản 

xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
Thông tư 55/2014/TT-BCT (EHS.H.L.40) 

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, lây nhiễm do 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư 52/2013/TT-BTNMT (EHS.H.L.45)

Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử 

dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động
Thông tư 05/1999/TT-BYT (EHS.H.L.62)

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độcQuyết định 04/2020/QĐ-TTg (EHS.H.L.63)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong 

lĩnh vực phân bón vô cơ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 

Thương

Quyết định 415/QĐ-BCT(EHS.H.L.64)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định 416/QĐ-BCT (EHS.H.L.65)

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độcQuyết định 26/2016/QĐ-TTg (EHS.H.L.66)

Giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, 

điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Quyết định 4693/QĐ-BCT (EHS.H.L.67)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa 

hàng xăng dầu trên mặt nướ
QCVN 10:2015/BCT (EHS.H.L.69) 

Quy chuẩn kỹ thuật về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh họcQCVN 01:2015/BKHCN (EHS.H.L.70)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử 

dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh 

học e10 tại kho xăng dầu

QCVN 03:2014/BCT (EHS.H.L.71)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn 

trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu
QCVN 02:2014/BCT(EHS.H.L.72)

Quy chuẩn quốc gia an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng 

thiết bị di động
QCVN 01:2014/BCT (EHS.H.L.73)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏngQCVN 10:2012/BCT (EHS.H.L.74)

Tiêu chuẩn quốc gia về Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi (VOC) trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC thấp
TCVN 10369:2014 (EHS.H.L.81)

TCVN Khí và hỗn hợp khí - Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khíTCVN 6716:2013(EHS.H.L.82)

Tiêu chuẩn Quốc gia Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - hệ thống thiết bị 

và lắp đặt - tính chất chung của LNG
TCVN 8610:2010 (EHS.H.L.84)

Tiêu chuẩn Việt Nam Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – yêu cầu 

chung về an toàn
TCVN 6223:2011 (EHS.H.L.85)

Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận 

chuyển.
TCVN 5507:2002(EHS.H.L.86)

Tiêu chuẩn Quốc gia  Chai chứa khí hóa lỏng (trừ axetylen và khí đốt hóa 

lỏng) - kiểm tra tại thời điểm nạp khí
TCVN 6714:2000(EHS.H.L.87)

Tiêu chuẩn Quốc gia Khí đốt hóa lỏng – yêu cầu kỹ thuậtTCVN 6548:1999 (EHS.H.L.88)

Tiêu chuẩn Quốc gia Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - quy 

phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 4606:1988 (EHS.H.L.89)

Tiêu chuẩn Quốc gia Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầuTCVN 4090:1985 (EHS.H.L.90)

Ban hành quy chuẩn quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
48/2020/TT-BCT(EHS.H.L.91)
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