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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng cứu sự cố hóa chất tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 64/TTr-SCT 

ngày 25/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng cứu sự cố hóa chất tỉnh Lạng Sơn 

(sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực công nghiệp, Trưởng ban; 

2. Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực; 

3. Một (01) đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Phó Trưởng ban; 

4. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, 

Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa 

cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh. 
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Điều 2. Nhiệm vụ, cơ chế làm việc, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo: 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên ngành về phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất; 

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vật tư, 

phương tiện và tổ chức diễn tập công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

hàng năm; 

c) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cung cấp kịp thời các 

thông tin về sự cố hóa chất; thống kê thiệt hại do sự cố hóa chất; yêu cầu các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục 

hậu quả; báo cáo tình hình thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ; 

d) Quyết định theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật trong việc 

huy động nguồn lực để ứng cứu, ngăn chặn, khắc phục kịp thời các tình huống 

cấp bách xảy ra do sự cố hóa chất; 

đ) Tổ chức thực hiện việc sơ tán dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an 

toàn; 

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hóa chất, phòng 

ngừa sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

3. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng 

Ban ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với 

các thành viên. 

4. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu nơi cơ quan 

công tác để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

5. Sở Công Thương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm 

đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng, trình Trưởng Ban 

Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp tình 

hình phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được đảm bảo từ nguồn ngân sách 

tỉnh theo dự toán được giao qua Sở Công Thương. 

Điều 3. Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm 

phân công lãnh đạo cụ thể của đơn vị tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, gửi danh 

sách về cơ quan thường trực để tổng hợp, theo dõi, phối hợp công tác. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
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UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành 

viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4 (thực hiện); 

- Bộ Công Thương; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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