
 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND Tỉnh; 

- Các sở ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức có liên quan.  

 

Thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 

1376/KH-UBND triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 1376/KH-UBND đã được UBND tỉnh gửi 

cho các sở, ngành và địa phương). 

Triển khai thực hiện Kế hoạch trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị: 

1. Văn phòng UBND tỉnh cho đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử 

của Tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin đăng công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; tài liệu gồm: 

- Kế hoạch số 1376/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

2. Các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 1376/KH-UBND; quán triệt, triển khai Quyết định số 

12/2021/QĐ-TTg; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến 

thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường biển, chủ 

động phòng tránh và kịp thời ứng phó; định kỳ báo cáo theo quy định tại Kế 

hoạch số 1376/KH-UBND. 

3. Các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu và các đơn vị hoạt động ứng 

phó sự cố tràn dầu chuyên nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng và 

đầy đủ các quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và Kế hoạch số 1376/KH-UBND của UBND tỉnh. 
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V/v triển khai Kế hoạch số 1376/KH-

UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh
 

Bình Thuận, ngày 22 tháng 6 năm 2022 



 

4. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, địa 

phương và các cơ sở, tổ chức có liên quan phản ánh về Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để 

phối hợp giải quyết; hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải đáp, hướng dẫn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;    

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Tỉnh đoàn;  

- Báo Bình Thuận,  

  Đài PTTH Bình Thuận (để đưa tin); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;(để đăng tải) 

- TT Công nghệ thông tin (để đăng tải); 

- Các phòng và đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, BHĐ (Hiền). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thái  

(để BC/P.hợp) 



 

Danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương có biển và các tổ chức có liên quan 

(Kèm theo Công văn số 2513 /STNMT-BHĐ ngày 22 /6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức 

I Cấp tỉnh   

1 Sở Kế hoạch Đầu tư 

2 Sở Tài chính 

3 Sở Nội vụ 

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

5 Sở Công thương 

6 Sở Xây dựng 

7 Sở Giao thông Vận tải 

8 Sở Thông tin và Truyền thông 

9 Sở Khoa học Công nghệ 

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 

11 Sở Y tế 

12 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 

13 Sở Tư pháp  

14 Thanh tra tỉnh 

15 Bộ chỉ huy Biên phòng 

16 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

13 Công an tỉnh 

14 Ban Quản lý các khu công nghiệp 

15 Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 

16 Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh  

II Cấp huyện 

17 UBND huyện Tuy Phong 

18 UBND huyện Bắc Bình 

19 UBND thành phố Phan Thiết 

20 UBND huyện Hàm Thuận Nam 

21 UBND thị xã La Gi 

22 UBND huyện Hàm Tân 

23 UBND huyện Phú Quý  

24 UBND huyện Hàm Thuận Bắc 

25 UBND huyện Tánh Linh 

26 UBND huyện Đức Linh 

III Các tổ chức  

27 Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 

28 Hiệp hội Du lịch Bình Thuận 

IV  Các cơ sở, tổ chức có liên quan 

29 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận 

30 Công ty TNHH Dương Đông Bình Thuận 

http://www.vusta.gov.vn/News/gioithieu/gioithieuchung/2013/03/6.aspx
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