
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:        /TTr-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sư ̣cố bức xạ  

và hạt nhân tỉnh Laṇg Sơn 

 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Laṇg Sơn 

 

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 25/1/2010 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 Bô ̣Khoa 

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

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

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

Thực hiện Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên 

UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021, 

Để Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân luôn đảm bảo tính liên 

tục, ổn định về nhân sự nhằm chỉ đạo thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố bức 

xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa hoc̣ và Công nghê ̣kính trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quyết điṇh kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sư ̣ cố 

bức xạ và hạt nhân tỉnh Laṇg Sơn gồm có các thành viên sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Lĩnh vực KH&CN - 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; 

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. 



Ban Chỉ huy có trách nhiêṃ tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ 

đaọ, tổ chức thưc̣ hiêṇ, kiểm tra, hướng dâñ các sở, ban, ngành, UBND các 

huyêṇ, thành phố tổ chức thưc̣ hiêṇ kế hoac̣h ứng phó sư ̣cố bức xa ̣và haṭ nhân 

trên điạ bàn tỉnh (Chi tiết taị Dư ̣thảo Quyết điṇh của UBND tỉnh kèm theo). 

Sở Khoa hoc̣ và Công nghê ̣kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết điṇh./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lañh đaọ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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