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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1002/BCT-ATMT ngày 17/02/2020 của Bộ Công 

Thương về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, 

thiên tai và tìm kiến cứu nạn đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với sự cố, 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2020. Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả các 

tình huống, sự cố thiên tai và tìm tiếm cứu nạn đối với các lĩnh vực thuộc ngành 

quản lý trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ công tác của ngành, các phòng chủ động 

tham mưu, có phương án,  sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình 

huống, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, các nhà máy thủy điện, các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, thương mại lớn tập trung của tỉnh, các đơn vị sử dụng hóa chất, vật 

liệu nổ công nghiệp... nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và cơ sở vật chất. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý năng lƣợng  

Chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Nhà 

máy thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1.1. Đối với các Dự án thủy điện đã hoàn thành và đang khai thác:  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công 

tác quản lý an toàn đập, hồ chứa; công tác vận hành và bảo trì công trình, kiểm định 
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an toàn đập theo quy định; phương án trồng rừng thay thế, chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng; thực hiện quy trình vận hành hồ chứa (kể cả cơ chế phối hợp giữa các 

chủ đập trên cùng lưu vực sông và địa phương), lắp đặt, vận hành hệ thống cảnh 

báo khi xả lũ và phát điện; Giấy phép khai thác mặt nước, Giấy phép hoạt động 

điện lực và các yêu cầu khác về môi trường. 

-Lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy 

điện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019 của Bộ 

Công Thương về lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. 

1.2. Hướng dẫn các đơn vị có Dự án đang triển khai xây dựng thực hiện 

nghiêm công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng và 

các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, việc tuân thủ các quy định về an toàn lao 

động, an toàn điện, việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường cũng như các yêu 

cầu về môi trường, tái định canh, định cư... trong quá trình thi công xây dựng công 

trình. Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

trong quá trình thi công xây dựng đập (Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 

số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện). 

1.3. Tham mưu trong công tác phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn đảm 

bảo an toàn hệ thống điện trong mùa mưu lũ, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục 

kịp thời sự cố lưới điện, không để mất điện kéo dài tại khu vực bị ảnh hưởng do 

thiên tai. 

2. Phòng Quản lý thƣơng mại 

Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triên địa bàn trong việc chuẩn bị các 

mặt hàng thiết yếu; sẵn sàng cung ứng cho nhân dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa, 

vùng dễ bị chia cắt, bị ngập úng kéo dài khi có yêu cầu.  

3. Phòng Kỹ thuật an toàn môi trƣờng 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng hóa chất trên địa bàn 

chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố theo quy định. Tham 

mưu chỉ đạo các đơn vị khai thác mỏ và sử dụng vật liệu nổ đảm bảo an toàn trong 

sản xuất. 
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4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, 

kịp thời. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

theo nhiệm vụ được giao bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công công chức, 

viên chức tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh để có 

hướng chỉ đạo thực hiện. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

chủ động phối hợp, triển khai thực hiện theo các nội dung cụ thể của kế hoạch này. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp là đầu mối, tổng hợp báo cáo theo 

yêu cầu của Bộ Công Thương và UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 

của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTCTH(VVĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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