
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn lập 

và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu cho các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và cơ sở 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn. 

 

Thực hiện Công văn số 414/CV-VP ngày 21/8/2020 của Văn phòng Ủy 

ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tham gia góp 

ý dự thảo Hướng dẫn lập và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở. 

 Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhất trí với nội 

dung dự thảo Hướng dẫn lập và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở do Văn phòng Ủy ban Quốc 

gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dự thảo. 

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

12/3/2020 về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh; sau khi Kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở được 

ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành rà soát lại các nội dung 

của Kế hoạch đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nội dung 

hướng dẫn và lập hồ sơ trình Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn phê duyệt theo đúng quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Văn phòng Ủy ban 

Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Các Sở: GTVT, TN&MT, XD, NN&PTNT, TP; 

- UBND các huyện, thành phố 

- CPVP UBND tỉnh,   

  Phòng: THNC, KT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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