
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /SCT-KTATMT           Tây Ninh, ngày       tháng 3  năm 2020 

V/v Cung cấp thông tin thực hiện Xây 

dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất độc cấp  tỉnh” 

 

 

Kính gửi: 

 

Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Chiến 

tại Công văn số 310/VP-KTTC ngày 15/01/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-

TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1767/VP-KTTC 

ngày 20/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  

Để tổng hợp dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc cấp tỉnh";  Sở Công Thương đề nghị quý 

doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng 

hóa chất tại đơn vị (có biểu mẫu phiếu thu thập thông tin gửi kèm theo Công văn 

này và các văn bản liên quan), file số xem trên Website Sở Công Thương Tây 

Ninh theo địa chỉ socongthuong.tayninh.gov.vn vào mục “kỹ thuật an toàn môi 

trường”. 

Công văn đề xuất và kiến nghị (nếu có) cùng với  phiếu thu thập thông tin 

của Quý doanh nghiệp xin gửi về (bản văn bản và file mềm qua email) trước ngày 

04 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ: Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường - Sở 

Công Thương số 304-Cách Mạng tháng tám, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. Số điện thoại: 0276.3820273 - Số Fax: 0276.3824726, email: 

Administrator
Typewriter
24



thamsct@gmail.com hoặc ntsang@tayninh.goc.vn; Có thể tìm hiểu thêm thông 

tin qua: Nguyễn Thành Sang – ĐT: 0988680760 để biết thêm chi tiết. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp, để Sở Công Thương 

Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao./. 

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 

- Các doanh nghiệp; 

- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Sở (đưa Website sở); 

- Lưu: VT, KTATMT. Tham 40 b.    
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