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                                    Kính gửi: 

                                             - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
                                             - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 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 (sau đây gọi là Kế hoạch), UBND tỉnh  yêu cầu các sở, 
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm 
vụ tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và chủ động tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc nội dung Kế hoạch để đạt được mục tiêu tổng quát và những mục 
tiêu cụ thể đặt ra trong Kế hoạch. 

 2. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và chuẩn 
bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và 
hạt nhân phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và điều kiện kinh 
tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm; lấy việc phòng ngừa, ngăn 
chặn sự cố là chính, phát hiện và kịp thời có giải pháp nhanh chóng kiểm soát 
diễn biến sự cố, giảm thiểu hậu quả cho xã hội, người dân và môi trường. 

3. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ, ngành, 
cấp trên, đặc biệt là nội dung các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kế 
hoạch (tại Phụ lục của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TTg 
ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Phối hợp với cơ quan liên quan 
trong việc tham mưu xây dựng 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 trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch. 
Trước mắt, ưu tiên thực hiện việc tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành trong 
giai đoạn 2019 - 2020 các nhiệm vụ sau: (1) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nhiệm 
vụ về bảo đảm an toàn, an ninh và ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và 
hạt nhân cấp tỉnh; (2) Xây dựng trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch ứng 
phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân  cấp tỉnh theo hướng dẫn của 
Trung ương. 
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UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện, các cơ quan liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để 
tổng hợp đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo/. 

 
Nơi nhận:                                               
- Như trên;                                                       
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KG-VX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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