
✔国内産業の急速な成長に伴い、ベトナム
ではさまざまな危険化学品が使用されており、
それに起因する事故の発生が危険視されてい
ます。これを未然に防止するために、ベトナ
ム政府は危険化学品の安全な取り扱いに関す
る法的整備を強化しています。そのため、化
学物質活動を行っている企業はそれらの新た
な法的要求事項に対応しなければなりません。

✔ 実際、2020年末にはベトナム商工省が
様々な規制を制定・公布してきました。代表
的なものとしては、「爆発性物質及び前駆物
質に関する通達31/2020/TT-BCT」；「梱包し
なければならない危険化学品リストと危険額
品輸送に関する通達37/2020/TT-BCT」；「危
険化学品の製造・取引・使用・保管・輸送に
おける安全に関する国家技術基準QCVN 
05:2020/BCT」です。さらに、化学物質のリ
スク及び安全性の評価を目的として、ベトナ
ム化学品法の全面改正も今検討されています。

▶▶本セミナーでは、危険化学品の安全管理
に関する最新規制、また今後の化学物質管理
規制全体の改正動向について解説し、お客様
の工場での管理体制を見直す有意義な情報を
提供することを目的とします。

案内情報
 日時：2021年1月30日（土）
ベトナム時間 08:30 - 11:30（3時間）

 形式：ウェビナー（Zoom Cloud Meetings）
※講演言語はベトナム語（通訳無し）。本ウェビ
ナーはベトナム人の参加者を対象としております。
 参加費用：300,000 VND / 名
※E&Hと「ベトナムEHS顧問サービス」の年間契約
をしているお客様は参加費無料。
▶▶申込み期限: 2021年1月28日（木）

shorturl.at/kvJS3
（ベトナム語）

本ウェビナーの目的

参加申し込み
URL

▶▶お問い合わせ
E&H Consulting Co. Ltd.
 TEL: +84 24 8585 8833
 Hotline: +84 34 8933830 / +84 98 9889151
 Email: eh@ehc.com.vn

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ 
NHẬN ƯU ĐÃI!!!

講演内容

ベトナム商工省所属の
化学物質管理の専門家講演者

8:30-8:40 開会挨拶、本セミナーの紹介

8:40-9:00 ベトナムEHS顧問サービスの紹介

9:00-9:45 危険化学品の製造・取引・使用・保
管・輸送における安全に関する要件
（国家技術基準 QCVN 05:2020/BCT
の解説を中心に）

9:45-10:00 休憩

10:00-10:30 化学物質管理規制の改正動向ー企業
に対する注意点

10:30-11:20 質疑応答

11:20-11:30 閉会挨拶

ウェビナー案内
ベトナム危険化学品の安全管理に関する要件

（危険化学品の製造・取引・使用・保管・輸送における安全に関する国家技術基準
QCVN 05:2020/BCTの解説を中心に）

および
化学物質管理規制の改正動向

https://ehc.com.vn/jp/ehs-komon-sabisu
https://docs.google.com/forms/d/1OlBbKnjPziky6GtLArO-cHiuR2g6VCp-hz6o2CZiGD4/viewform?edit_requested=true


HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐỐI VỚI HÓA CHẤT NGUY HIỂM 

(trọng tâm về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về an toàn trong
sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm) 

– ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT HÓA CHẤT

THÔNG TIN CHUNG

 Thời gian: 30/01/2021 (Thứ 7) 08:30 - 11:30

 Hình thức: Hội thảo trực tuyến - Qua ứng dụng
Zoom Cloud Meetings

 Phí tham dự hội thảo: 300.000 VNĐ / người
 Miễn phí cho Đối tượng khách hàng đã Ký hợp 

đồng Dịch vụ Tư vấn chuyên sâu EHS với E&H

▶▶ Hạn cuối đăng ký: 28/01/2021 (Thứ 5) 17:00

shorturl.at/kvJS3

TẠI SAO CHÚNG TÔI TỐ CHỨC 
HỘI THẢO NÀY???

Link đăng ký
tham dự

▶▶ Mọi thắc mắc vui lòng liện hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN E&H
 Điện thoại: 024 8585 8833
 Hotline: 034 893 3830 / 098 988 9151
 Email: eh@ehc.com.vn

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ 
NHẬN ƯU ĐÃI!!!

Cùng với sự tăng trưởng của các ngành công
nghiệp, rất nhiều các chủng loại hóa chất
nguy hiểm đang ngày càng được sử dụng,
tiềm ẩn nguy cơ về sự cố phát sinh trước,
trong và sau quá trình sản xuất. Do vậy, việc
tăng cường pháp luật về quản lý an toàn đối
với hóa chất nguy hiểm đang trở thành vấn đề
cấp thiết, buộc doanh nghiệp phải cập nhật,
theo sát và thực hiện.

Trong thời gian ngắn vừa qua, Bộ Công
Thương đã ban hành nhiều quy định như: Chỉ
thị 12/CT-BCT; Thông tư 31/2020/TT-BCT;
Thông tư 37/2020/TT-BCT về danh mục hàng
hóa nguy hiểm phải đóng gói và vận chuyển
hàng hóa nguy hiểm; đặc biệt là Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về
an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử
dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất
nguy hiểm. Cùng với đó, Luật hóa chất Việt
Nam cũng đang được nghiên cứu, sửa đổi
theo định hướng quản lý dựa trên đánh giá rủi
ro và an toàn hóa chất.

Do vậy, hội thảo này nhằm cập nhật các quy
định mới, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện
quản lý an toàn đối với hóa chất nguy hiểm;
nắm được các định hướng về sửa đổi quy
định hóa chất từ đó có sự chuẩn bị, hệ thống
lại công tác quản lý hóa chất tại cơ sở mình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên gia về Quản lý hóa
chất – Bộ công thương

Diễn giả

8:30-8:40 Khai mạc - Giới thiệu chương trình

8:40-9:00 Giới thiệu công ty E&H và Dịch vụ Tư
vấn chuyên sâu EHS

9:00-9:45 Yêu cầu về an toàn trong sản xuất,
kinh doanh, sử dụng, bảo quản và
vận chuyển hóa chất nguy hiểm
(trọng tâm hướng dẫn Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT)

9:45-10:00 Nghỉ giải lao

10:00-10:30 Định hướng sửa đổi Luật hóa chất,
điểm lưu ý đối với doanh nghiệp

10:30-11:20 Giải đáp thắc mắc – Đối thoại cùng
chuyên gia

11:20-11:30 Bế mạc

https://ehc.com.vn/vi/dich-vu-tu-van-chuyen-sau-ehs
https://docs.google.com/forms/d/1OlBbKnjPziky6GtLArO-cHiuR2g6VCp-hz6o2CZiGD4/viewform?edit_requested=true
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