
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sư ̣cố bức xa,̣  

sự cố haṭ nhân 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 Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng 

nguyên tử; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó với sự 

cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố bức xạ và 

hạt nhân; 

Căn cứ Quyết điṇh số 1563/QĐ-BKHCN ngày 09/7/2012 của Bộ trưởng 

Bô ̣Khoa hoc̣ và Công nghê ̣về viêc̣ phê duyêṭ Kế hoac̣h ứng phó sư ̣cố bức xa,̣ 

sư ̣cố haṭ nhân tỉnh Laṇg Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số         

36/TTr-SKHCN ngày 05/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sư ̣cố bức xa,̣ sự cố haṭ nhân tỉnh 

Laṇg Sơn (sau đây goị tắt là Ban Chỉ huy), gồm các thành viên sau:  

1. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và 

công nghệ - Trưởng Ban; 

2. Lãnh đạo Sở Khoa hoc̣ và Công nghê ̣- Phó Trưởng ban thường trưc̣; 

3. Lãnh đạo Công an tỉnh - Phó Trưởng ban; 

4. Lãnh đạo Bô ̣Chỉ huy Quân sư ̣tỉnh - Phó Trưởng ban; 

5. Lãnh đạo Sở Y tế - Phó Trưởng ban; 

6. Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên; 

7. Lãnh đạo Sở Công Thương - Thành viên; 
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8. Lãnh đạo Sở Giao thông vâṇ tải - Thành viên; 

9. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

10. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên; 

11. Lãnh đạo Sở Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn - Thành viên. 

Thủ trưởng các cơ quan có tên trên phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách 

lĩnh vực liên quan tham gia Ban Chỉ huy. 

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy và từng thành viên thực hiện theo 

Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN, Quyết điṇh số 1563/QĐ-BKHCN ngày 

09/7/2012 của Bộ trưởng Bô ̣ Khoa hoc̣ và Công nghê ̣ về viêc̣ phê duyêṭ Kế 

hoac̣h ứng phó sư ̣cố bức xa,̣ sư ̣cố haṭ nhân tỉnh Laṇg Sơn.  

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 

24/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ huy 

ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có thành 

viên tham gia Ban Chỉ huy và các thành viên Ban Chỉ huy tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tic̣h, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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