
U( BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRJ Dc 1p - Tiy do - Hnh phác 

S&5 /QD-UBND Quáng Trj,  ngayO8thang4  nám 2020 

QUYET DjNH 
A •A A A A A A ., , A 

Ye viçc phe duyçt Ke hoch trng pho S1J co tran dan cua Tan ban dan Diesel 
hru dng QT-0286A thuc Cong ty TNHIH Xãng du Nht Tan 

U BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can cü Lu.t To chüc ehinh quyn dja phixong ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lut Bâo v môi tru&ng ngày 23/6/2014; 

Can cü Quyt djnh s6 129/2011/QD-TTg ngày 29/8/2001 cüa Thu tixâng 
ChInh phü ye vic phé duyt Ké hoach Quôc gia rng phó sr cô fran dâu; 

Can cü Quy& djnh s 02/201 3/QD-TTg ngày 14/01/2013 cüa Thu 
tuóng ChInh phü ye ban hành Quy chê hoat dng 1rng phó sir Co tràn dâu; 

Xét d nghj cüa Hi dng th.m djnh K hoach üng phó sir c tràn du tai 
Cong van so 752/STNMT-HDTD ngà' 19/3/2020 ye vic de nghj chinh süa, bô 
sung Kê hoach 1rng phó sir cô tràn dâu cüa Tàu ban dâu Diesel lixu dng QT-
0286A; 

Xét ni dung K hoach irng phó sir c tràn du cüa Tàu ban du Diesel 
km dng QT-0286A thuc Cong ty TNHH Xàng dâu Nht Tan dã dtrcic chinh 
süa, bô sung, gui kern Van ban giái trmnh so 05/CV ngày 23/3/2020 cüa Cong ty 
TNI-ll-I Xäng dâu Nht Tan; 

Xét d nghj cüa Giám dc So Tài nguyen và Môi tru?mg tai  TO trinh s 
845/TTr-STNMT ngày 26/3/2020, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Phê duyt ni dung K hoach i.mg phó sr c6 tràn d.0 cüa Tàu ban 

dâu Diesel hru dng QT-0286A thuc Cong ty TNII-IH Xang dâu Nht Tan vOi 
các nOi  dung nhu sau: 

1. Pham vi quy mô, cong suât: 

- KIchthuOc: L*B*D*d  là  10,5*3*1,6*1,2m. 

- S hzcmg b du: 01 b thép vOi dung tIch 9m3. 

- S krqng ct born: 02 ct don bcim du (trong do có 01 ct di,r phOng). 

2. Bin pháp, trang thi& bj chInh trong K hoach i'rng phó sir c tràn du: 

- Xây dirng quy trInh, chu.n bj lrc krqng cho cOng tác frng phO và quy 
dinh trách nhim cu the cüa các thành viên; 

- Du tu Co sO ha tang, trang thit bj cho cOng tác üng phó: B tách ly d.u, 
phao quay, tarn thâm hut dâu, chän chcta cháy, bInh ch'ta cháy... 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH  it' 

HàS5?01ng 

Diu 2. Cong ty TNHH Xang dâu Nht Tan Co trách nhim: 

1. Thirc hin nhttng ni dung trong K hoch i.rng phó sir c tràn d.0 (sau 
day gi là Kê hoach) sau khi ducic phê duyt. 

2. Cp nh.t K hoch djnh kS 3 nämI1n k tü khi K hoch &rçlc phê 
duyt hoc saukhiNhà nuicIdja phucmg ban hành các quy djnh mth hoc Cong 
ty có sr thay dôi ye quy mô dn den Kê hoach không cOn phü hcip. 

Diu 3. Uy nhim S& Tài nguyen và Moi tru&ng th%Tc hin kiêm tra, 
giám sat vic thirc hin các ni dung trong Ké hoch dã &rcYc phê duyt t?i 
Quyêt djnh nay. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dé,c các Sâ: Tài nguyen và Môi 
trutmg, Cong thucing; Thu trixàng các SO, ban, ngành và các dan vj lien quan, 
Chü tjch UBND các huyn: Gio Linh, Triu Phong và Cong ty TNHH Xãng 
dâu N1t Tan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nãy./.,' 

Ncri nhn: 
- Nhix Dieu 4; 
- Luu: VT, MT. 
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