
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /SKHCN-QLCN 
V/v đề  nghị góp ý dự thảo Kế hoạch ứng 

phó bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn 

(Bản cập nhật năm 2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 
Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức 

xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn 

  Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bô ̣Khoa 

hoc̣ và Công nghê ̣quy điṇh viêc̣ chuẩn bi ̣ứng phó và ứng phó sư ̣cố bức xa ̣và 

haṭ nhân, lâp̣ và phê duyêṭ kế hoac̣h ứng phó sư ̣cố bức xa ̣và haṭ nhân; 

  Thực hiện Công văn số 656/ATBXHN-CP ngày 10/6/2020 của Cục An 

toàn bức xạ và hạt nhânvề việc hướng dẫn thủ tục cập nhật kế hoạch ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn;  

  Thực hiện Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và 

hạt nhân tỉnh Lạng Sơn, 

  Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, cập nhật nội dung Kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sau đây gọi 

tắt là Kế hoạch) theo hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 

Để đảm bảo Kế hoạch được triển khai có hiệu quả sau khi được Bộ Khoa 

học và Công nghệ phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các 

thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn nghiên 

cứu, góp ý bổ sung cho nội dung Kế hoạch (Bản cập nhật năm 2021).  

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

19/4/2021 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(Bản mềm nội dung Kế hoạch được gửi kèm theo trên hệ thống Ioffice) 

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành – 

Sở KHCN. Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn. Điện thoại: 0205 3 766 866./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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