
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:       /SKHCN-QLCN 

V/v báo cáo và xin ý kiến tạm hoãn tổ 

chức diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và 

hạt nhân tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn đã được 

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-BKHCN ngày 

09/7/2012, Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ 

huy) đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-BCH ngày 07/11/2019 về việc tổ chức diễn 

tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2020. Theo đó: Thời gian tổ chức Diễn tập 

dự kiến trong tháng 4 năm 2020; Cuộc diễn tập cần huy động nhiều lực lượng tham 

gia như: Các sở, ban, ngành, công an, quân đội, y tế, lực lượng phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ, các cơ sở thu mua phế liệu tham gia diễn tập… 

Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các lực 

lượng như Công an, Quân đội, Y tế, … đều đang tập trung thực hiện công tác phòng, 

chống dịch. Đồng thời, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 261/UBND-

KGVX ngày 21/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, việc tập trung đông người, hội họp, v..v … cần phải hạn chế. Vì vậy, việc 

huy động các lực lượng trên tham gia diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trong 

thời điểm hiện nay là chưa phù hợp. 

Do vậy Sở Khoa học và Công nghệ xin báo cáo và ý kiến đồng chí Trưởng Ban 

chỉ huy cho phép tạm hoãn việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

đến khi có các điều kiện phù hợp. Trong trường hợp cần thiết có thể tạm hoãn sang 

năm 2021.   

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình đồng chí Trưởng ban chỉ huy xem xét, 

quyết định./. 

 

          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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