
uc BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TLNil QUANG TRJ Dc 1p - Tiy do - Hmnh phóc 

So:42.54/QD-UBND Quáng Trj,  ngày4tháng5  nàm 2020 

QUYET DINH 
V vic phê duyt K hoch irng phó siy cE tràn du ella Cira hang xãng du 
VTnh Tll thuc Cong  ty Ci phn Du tir Thiro'ng mii và Xây diyng Due Phát 

U' BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

Can ci'r Lut T chi.'rc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut Bão v môi tnthng ngày 23/6/20 14; 

Can eli Quyt djnh s6 129/2011/QD-TTg ngày 29/8/2001 ella Thu tithng 
ChInh phU ye vice phê duyt Kê hoeh QuOc gia 1mg phó sir cô tràn dâu; 

Can elm Quyt djnh s 02/2013/QD-TTg ngày 14/01/2013 dlla Thu 
tràng ChInh phU ye ban hânh Quy ehê hot dng 1mg phó s1r cô tràn dâu; 

Xét d nghj ella Hi dng th.m djnh K hoch 1mg phó sr c trân du ti 
Cong van so 3260/STNMT-HDTD ngày 09/10/2019 ye vice dê nghj chinh slra, 
bô sung Kê hoach 1mg phó sir cô tràn dâu ella Clra hang xäng däu Vinh Tll; 

Xét ni dung K hoach 1mg phó sir c tràn du ella Clra hang xäng dAu 
Vi'nh Tll thuc Cong ty Co phãn Dâu tu Thuong mai  và Xây dijng DIre Phát dâ 
&rcic chinh slra, bô sung, gIn kern Van ban giãi trInh so 07/CT-DUCPHAT ngày 
27/4/2020 dlla COng ty Co phãn Dâu tu Thixang mai và Xây dmng fXre Phát; 

Xét d nghj ella Giám dc SIn Tâi nguyen và Môi tru&ng ti TIn trInh s 
1 207/YFr-STNIvIT ngày 29/4/2020, 

QUYET DINH: 
Diu 1. Phé duyt ni dung K hoch 1mg phó sr c fran du ella Clra hang 

xàng dâu VTnh Ill thue Cong ty Co phân Dâu tii Thuong mai  và Xây dimng DIre 
Phát vIm cáe ni dung nhir sau: 

1. Phm vi quy mO, cong suit: 

- Din tIch: 2.177m2. 

- S 1ixçingb dAu: 03 b chIm vIni tng dung tIch 45m3  (02 b chIna xang 
dung tIch 1 0m31bê, 01 be chlra dâu dung tIch 25m3). 

- Si luqng ct born: 03 ct barn (01 ct don born du, 02 ct don barn xäng). 

2. Bin pháp, trang thi& bj ehInh trong K hoeh 1mg phó sir c trãn dAu: 

- Xây dimng quy trInh, chu.n bj hrc luqng cho cOng tác 1mg phó và quy 
djnh trách nhirn c%i the ella các thành viên; 

- DAu tu co SI h tng, trang thit bj cho cong tác 1mg phó: B táeh ly du, 
phao quay, tam thâm hllt dâu, chän chia cháy, bInh cha cháy... 

1 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TjCH  1' 

a Sy Bong 

Diu 2. Cong ty C phAn Du fir Thucmg mai và Xây d%rng Drc Phát Co 

trách nhim: 

1. Thirc hin nhUng ni dung trong K hoch irng phó sr C6 tràn du (sau 
day gi là Kê hoach) sau khi duçic phé duyt. 

2. Cp nht K hoch djnh k' 3 nämIl.n k tü khi K hoch ducic phê 
duyt hoc sau khi Nha n1xOcldja phi.rcing ban hành các quy djnh mOi ho.c Cong 
ty CO sir thay dOi ye quy mO dn den Kê hoch không cOn phü hcip. 

Diu 3. Uy nhim Si Tài nguyen và Moi tru&ng thrc hin kim tra, 
giám sat vic thiic hin các ni dung trong Kê hoach cia duçic phé duyt tai 
Quyt djnh nay. 

Diu 4. Quyt djnh nay co hiu Iic thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d6c các Sâ: Tài nguyen và MOi 
trung, Cong Thucing; Thu truâng các Sâ, ban, ngành và dcm vj lien quail, 
Chu tjch UBND huyn VTnh Linh và Giám doe Cong ty Co phân Dau fir 
Thirong mi và Xây dirng fXrc Phát chju trách nhim thi hânh Quyêt dlnh 
fly./4Lv' 

Noi nh?mn: 
- NhLr Dieu 4; 
-Lru:VT,MT. 
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