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Lạng Sơn, ngày 20  tháng 9 năm 2019 
V/v triển khai công tác phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục vụ 
việc sự cố môi trường 

 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Công Thương; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 10/9/2019 của Văn phòng 
Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy 
nổ tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công 
Thương, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, thống kê 
toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất 
nguy hiểm đang nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung, tổng hợp 
báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án xử lý theo thẩm quyền, 
hoàn thành báo cáo trong tháng 10/2019. 

(Thông báo số 322/TB-VPCP gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, YT, NN&PTNT; 
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(NVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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