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Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

  
Sau khi xem xét Tờ trình số 13/TTr-SKHCN ngày 28/02/2019 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Quyết 
định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát 
hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân 
giai đoạn 2019 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 
22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ), trước mắt, giao Sở Khoa học và Công 
nghệ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương và cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, 
tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ, hiểm họa sự cố hóa học, 
sinh học, bức xạ và hạt nhân.  

2. Về Kế hoạch ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt 
nhân cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo điểm m, mục 1, phần 
V của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 104/QĐ-TTg), hiện nay chưa có 
hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ, ngành Trung ương, do 
đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu trình UBND tỉnh sau khi có 
hướng dẫn cụ thể. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan biết, thực 
hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: CAT, BCHQS tỉnh,  
YT, CT, TC, KHĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 
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