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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:        /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập 

và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban 

Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh  

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1511/BCH-TM ngày 

20/8/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến vào 

dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý 

kiến góp ý như sau: 

1. Đối với dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn 

Tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của 

Chính phủ về phòng thủ dân sự quy định: “Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

Tìm kiếm Cứu nạn của cấp tỉnh đồng thời là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự 

Quốc gia.” Đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của cấp tỉnh hay trình thành lập mới Ban 

Chỉ huy phòng thủ dân sự. 

2. Đối với dự thảo  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Thảm họa sạt lở hồ, đập thủy điện, xả lũ hiện nay đang giao cho cả Sở 

Nông nghiệp và PTNT và Sở Công thương cùng chủ trì (Điều 13,14). 

- Tại Chương IV, đề nghị đưa nội dung phân công các đơn vị chủ trì xử lý 

các thảm họa lên trước, nội dung phân công các thành viên có nhiệm vụ phối 

hợp ứng phó các thảm họa nên đưa sau. 
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- Nhất trí với nội dung phân công nhiệm vụ Ủy viên ban chỉ huy là Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại điều 19. 

Trên đây ý kiến góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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