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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINt! BA RIA  - VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hanh  phãc 

C3P NHiT KE HOACH 
Ung phó str  c bfrc xii, sy' c hit nhn cp tinh tinh Ba R!a  — Vüng Thu 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh s2.432/QD-UBND ngày -I ? tháng  9  nám 2019 
cia Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

I. PHAN MO DAU 

1. TInh cn thit 

Trin khai nhim vii theo Thông tu so 25/2014/TT-BKHCN ngày 
08/10/2014 cüa B trithng B Khoa hçc và Cong ngh quy djnh vic chuân b 
mg phó va üng phó sir cô büc x? và hat  nhân, 1p và phê duyt kê hoach  1rng 

phO sij cô büc xa và hat  nhân, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VUng Tàu dã ban 
hành ké hoach  rng phó sr cô brc xa,  sr cô hat  nhân cap tinh và dtr?c B Khoa 
hçc và Cong ngh phê duyt (Quyet djnh so 1414/QD-BKI-IcN ngày 15/6/2015). 
Theo do, Tinh dã thành 1p Ban Chi huy üng phó sir cô birc xa,  sij cô hat  nhân 
cap tinh (sau day gi tat là Ban Ciii huy), hang näm thirc hin kê hoach tuyên 
truyên, to chirc dào tao,  bôi drng tang ci.thng näng 1irc, nghip vi mg phó sir 
cô và djnh kS'  to chic din tp cong tác trng phó sir cô vói thành phân là các co 
quan, don vj quân l nba nuóc và các to chirc có lien quan. 

Th?yi gian qua, Ban Chi huy dã kjp thii tham mixu, lãnh dao,  chi  dao  xi 
mt so sr co bxc xa nhix: kçt nguôn phóng xa sir ding trong hoat dng thäm dO 
khai thác dâu khi, phôi hçip Ciic ATBXI-IN xü l bào dam an toàn nguOn phóng 
xa vO chO,... Qua dO dã chO dng trong triên khai cOng vic lien quan, không dê 
xãy ra các s1r cô nghiêm trQng ãnh hu&ng den süc khOe con ngtthi và môi 
trtr&ng. 

D tang cung hiu qua vic phM hçip dng b và hip dng trong irng 
phó sr cô giQa các cci quan, dcm vj thI vic rà soát, cp nht, bô sung kê hoach 
1mg phó sir cô vOi cac tInh huông sr cô mâi và xây dirng kjch bàn 1mg phó là 
mtphân không the thiêu trong hoat dng üng phó sircO, bâo dam tInh san sang 
chuân bj 1mg phó và 1mg phó nhäm dáp 1mg vâi tInh hInh thijc tiên cong vic 
büc xa trén dja bàn tinh, gop phân giãm thiêu nguy co xày ra sr cô và thit hai 
do các sir cô gay ra. 

2. Can cfr pháp I 

Lut Näng hrçng nguyen tIm ngày 03/6/2008; 

Nghj djnh s 07/2010/ND-CP ngày 25/01/2010 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt vã hithng dn thi hánh mt sO diêu cüa Lut Näng lixqng nguyen tIm; 

Thông tu O1/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/20 19 cüa Bi Khoa bce và Cong 
ngh quy djnh ye bão dam an ninh nguOn phóng xa; 
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Thông tir so 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/20 14 cüa B Khoa h9c Va 
Cong ngh quy djnh vic chuân bj 1rng phó và trng phó sir c bt'rc xt và ht 
nhân, 1p và phê duyt ké hoach  üng phó sir cô büc xi và htt nhân; 

Thông tu s 24/2O1OITT-BKHCN ngày 29/12/2010 cüa B Khoa h9c Va 
Cong ngh ban hành và thrc hin "Quy chuãn k5 thut Quôc gia ye An toàn büc 
xa - Phân nhóm và phân loai  nguôn phóng x"; 

Chi thj s 1 7/CT-TTg ngày 10/7/2015 cüa Thu tixóng Chinh phü v vic 
tang ctrng bâo dam an toàn brc xi và an ninh nguôn phóng x; 

Quy& djnh s 1414/QD-BKHCN ngày 15/6/2015 cüa B Khoa hc và 
Cong ngh ye vic phê duyt kê hoch 1mg phó sij cô birc xa,  sir cô h?t  nhân 
tinh Ba Rja—Vüng Tàu; 

Chi thj s 4050/CT-BKHCN ngày 04/11/2014 cüa B Khoa h9c và Cong 
ngh ye vic tang clr&ng Cong tác quân 12 an toàn, an ninh nguôn phóng x; 

Chi thj so 12/CT-UBND ngày 29/7/20 15 cüa UBND tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ye vic tang ct.rông Cong tác quãn 1 an toàn birc xi và an ninh nguOn phóng 
xa trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

II. MIJC DICH VA YEU CAU 

1. Myc dIch 

Tang cithng nhn thüc ye các nguy co ye birc xa và trn quan tr9ng cüa 
cong tác lrng phó lrng sir cô tü do chü dng trong các tInh huông rng phó, kjp 
thii huy dtng &rcc Iirc luqng, phixong tin k thut phü hçip vói mirc d sir co 
và d ra dugc các phucmg an xü I thIch hçip, darn bâo không dê hoc hn chê 
den müc thâp nhât h.0 qua, tác hai  den con ngithi cQng nhi.r môi tru&ng. 

2. Yêu cu 

- Các s, ban, ngành, cci quan, dcm vi (sau day gi chunglà do'n vj) tham 
gia các hot dng lrng phó sr cO bi:rc x1 cap tinh ('cong tác diên tap,  cOng tác 
t'cngphó sr cO,...) phãi phôi hcp chat chdixOi sir chi buy chung cüa Tru&ng ban 
Ban Chi huy ung phó sir cô brc x, sir cô htt nhân cap tinh do Chu tjch Uy ban 
nhân dan tinh chi djnh. 

- Phân djnh rö quyn hn và trách nhirn cüa các ci quan, dun vj có vai 
trô trong hoit dng 1rng phó sr Co. 

- Các t chi'rc lien quan coi day là hot dng quan trong và phâi thung 
xuyên sn sang trién khai 1mg phó khi Co sr Co xây ra trên dja bàn tinh. 

- Hoit dng 1mg phó sir c phãi thirc hin dung các quy trInh và quy djnh 
cüa pháp lut trong linh vrc nàng luqng nguyen t1m, an toàn blrc x và ht nhân. 

III. TINH HINH HOAT DQNG BUt XA VA DANH GIA NGUY C 
MAT AN TOAN, AN NINH NGUON PHONG X 

1. TInh hlnh hoyt dng bác x 

Trén dja bàn tinh, trong y t hin có 53 cu sâ sIr diing thi& bj X-quang 
chân doán bnh v&i tOng so 103 thiêt bj X-quang (thông kê den tháng 12/2018), 
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da s là các thit bj c djnh, có th kim soát diu kin phát tia (tia X), ngun 
phát birc xa gay ra lieu chiêu x thâp (60 mGy dói m6i thiét bj chyp cat lop vi 
tInh,) nén vic quàn 1 và báo dam an toàn birc xt &rçic thun li han. Trong 
cong nghip, hin có 37 Ca sà birc x vói 505 nguôn phóng xi vâ 74 thiêt bj büc 
x các 1oi duqc sir diing: khoan thäm do, khai thác dâu khI, kiêm soát chat 
luçmg san phâm, do 1iiing trong san xuât cong nghip, do be dày san phâm, do 
mirc chat lông, do mrc nuâc thép trong khuôn düc,...; và cO trên 40 nguOn 
phóng x chp ãnh phóng x không phá hUy cüa 05 cci sO' büc xi ngoài tinh 
thtx&ng xuyên vn chuyên, si'r diing và h.ru giü tai  dja bàn tinh. 

Ben canh  do, hin có 01 t chüc hoat dng san xuât Zirconium và phát 
sinh chat thai ran chra nhân phóng xa t1r nhiên duçvc Cong ty TNHFI Song Xanh 
vn chuyên và hiu gi tai  Khu xO' 1 chat thai tp trung Tóc Tiên, thj xâ PhO M5, 
tinh Ba Ria — VQng Tàu (do Cyc ATBXHN cap phép lu-u gii láu diii). Theo 
thông kê den tháng 09/20 18, khôi luqng chat thai ran chi:ra nhân phóng xa tr 
nhiên dang &rçYc h.ru gilt tp trung den 2.129 tan. 

Qua do, Ba Rja — Vüng Tàu là tinh có s lucing ngun phóng xa Urang di 
nhiêu so vOi các tinh khác trên Ca ni.ràc, vâi dc thu 1rng diing trong nhiêu 
ngành, linh virc cong nghip khac nhau, vi 4y cong tác quân 1, bin pháp dam 
bão an toàn büc xa,  an ninh nguôn phóng xi luôn can duçic quan tam sâu sat. 

2. Ap du)ng k hoch frng phó si c 

K hoach frng phó sr cé, cp tinh tinh Ba Rja - Ving Tàu duçc áp diing 
khi có sir cô bi'rc xi thuc nhóm tInh huông 4 quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 82 Lut 
Nãng krqng nguyen ti'r näm 2008; hoc sij cô xãy ra thuc nhóm tInh huOng 1, 2 
và 3 quy djnh tai  khoán 2 Diêu 82 Lut Nang h.rgng nguyen tü nãm 2008 nhi.rng 
v.rqt qua khá nãng irng phó cüa Ca sO' brc xa (cap co sà). 

- Phi kt hçip k hoach üng phó s1i c bi'rc xa,  si.r cô hat  nhân cüa tinh, 
thành phô lan cn khi cO yêu cãu. 

- Di vôi sir c bcrc xa,  sir c hat  nhân vuçlt qua khâ nãng ün phó cUa cp 
tinh sê di.rçic áp dung Kê hoich frng phó sir cô btrc xa và hat  nhân cap Quc gia. 

A 3. Phan nhom nguon phong x 

D dánh giá nguy ca mt an toàn büc xa,  an ninh ngun phóng xa,  cn 
phân nhóm các nguon phóng xa và xem xét, phân tich các khá näng, tInh huông 
có the xãy ra sir CO. Nguôn phóng xt trên dja bàn tinh có mic hoat d Wang 1mg 
thuc nhóm 2, 3, 4 và 5 dizçic phân loi theo Quy chuân k thut quc gia v an 
toàn blrc xa - phân nhóm và phãn loai nguôn phóng xa 'QCVN 
06.2010/BKI-JcN,) cUa B Khoa hçc và Cong ngh, cii the: 

a) Nhóm nguEn phóng x 2 (nhôm 2) 

Nguôn phóng xa có hoat  d5 cao, duçrc sir dung d thärn dO, khai thác du 
khI, chiip ành không phá hüy,... Nêu tiêp xñc vOi nhOm nguôn nay khi không có 
các bin pháp bào v thIch hcip nhu: không kiêm soát thO'i gian, không có che 
chàn hoc tiêp xüc O' khoáng cách qua gân thI nguy ca bj bOng phóng xa hoc 
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thm chI dn dn tü vong. Các ngun phóng xa nhórn 2 thixtxng duqc 4n chuyn 
ra cong trir&ng dé chiip ânh phóng xi hay vn chuyên ra giàn khoan dê thäm do, 
khai thác dâu khi. Do do, khâ nàng xáy ra s1r cô trong vn chuyên và ti cOng 
trutxng là cao hon so vâi các hot dng sü diing nguôn phóng xt cô djnh. 

b) Nhóm ngun phóng xi 3,4 và 5 (nhóm 3, 4 và 5) 

Ngun phóng xa Co hot d thp, It ãnh hu&ng hon so vci các ngun 
phóng xa thuc nhóm 2 nhixng có nguy co gay ra mat an ninh trong truing hqp 
bj that lac,  1y c.p sê có the gay ânh ht.r&ng den an toàn, strc khOe nhân dan, 
nguy hai  den mOi trung song lâu dài. 

4. Nguy co' mt an toàn büc x, an ninh ngun phOng xi 

a) Nguy co' xãy ra s1r ci do mt an toàn büc xa 

- Sr c trong qua trInh 4n chuyn ngun phóng xa; 

- Nguy co sir c khi sü diing nguôn phóng xa trong hoat dng thäm do 
giêng khoan; vn chuyên bang may bay, tàu thuyên ra ngoài giàn khoan di vi 
các co sâ trong ngành dãu khI; 

- Sir c tji Co sà sCr ding ngun phóng xa khác có pham vi ãnh hu&ng ra 
ben ngoài Co sâ; 

- Ngun phóng xa bj tht lc. 

b) Nguy co' xãy ra siy c do mt an ninh ngumn phóng xi 

Co sà sfr diing ngun phóng xi bj dt nhp trái phép và mat cap nguôn 
phóng xa hoc bj phá hoai  lam phát tan phóng xa ra môi trithng, gay nhim ban 
khu vçrc. 

c) Nguy co' khác 

- Si:r diing thit bj phát tan phóng xa (born bá'n) gay ra tInh hung bao 
dng trong nhcthg sir kin ion cüa tinh, sfr diing thiêt bj phát tan phóng xa, 
nguôn phóng xi tai  các khu v1rc tp trung dông dan Cu: chci, trung tam thuong 
mai, khu vui choi giâi trI, khu hành chInh cüa tinh và các khu virc ngoi giao. 

- Sir c có lien quan dn cht thai phóng xa nOi chung và chit thai rn 
chira nhân phóng xa tir nhiên lam phát tan chat phóng xa ra môi truYng ntthc 
ngâm, không khI,... dn den ô nhiêm phóng xa ánh hu&ng trên khu virc rng. 

- Nguy co gay ra sir c bi:rc xa,  sir c hat  nhân tr tinh, thành ph lan cn 
có ânh huong den dja bàn tinh. 

5. Mt s tInh huIng sly c và kjch bàn ti'ng phó siy c 

a) Mt S6 tInh hu6ng sir c6 

Trén CO SO phân nhóm các ngun phóng x? và xác djnh các nguy co sij c& 
trén dja bàn tinh có the có mt so tInh huông xáy ra gay nguy co mat an toàn 
birc xa và an ninh nguôn phóng xa nhu sau: 
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Stt TInh hung Nguyen nhãn Bin pháp khäc phyc 

Phát hin thy ngu6n 
phóng xa, thit b brc xa 
nàm ngoài môi truông 
(co chi hoçc vó chz). 

Hoat dng buôn ban, h.ru 
giü trái phép ngun phóng 
xt, thi& bj büc xa 

Dánh giá an toàn büc xt, 
thu hôi, dua v ncii cat 
giU theo quy djnh. 

2 
Ngun phóng xa bj mt 
cap. 

Cci sâ bt'rc xa thuc hiên 
quãn 1 ngun phóng xa 
không theo quy trInh an 
ninh, thiu thirc v báo 
dam an toàn bi'rc xa và an 
ninh ngun phong xii. 

TIm kim và thu hEM; 
thc hiên thy xa (néu cdii 
thi1t. 

3 
Thit bj chüa nguôn 
phóng xa nguy hiêm bj 
nâu chãy, bj cháy. 

Không kim soát phóng 
xa dôi väi nguôn phê 1iu 
tr các Cc sâ mua ban, san 
xut, tái ché kim loai màu 
hoc Cci só bixc xa không 
tuân thU dUng quy trInh 
phông cháy - chüa cháy. 

Thrc hin kiêm soát, do 
1ug birc xa, thu hEM, 
thy xa, không d phóng 
xi phát tan din rng. 

4 
Ngun phóng xa (ngun 
kin hoic nguón h&) bj rcxi 
ra môi tru&ng. 

Không tuân thU dUng các 
quy trInh - quy phm k5' 
thut khi vn hãnh thi& bj 
kim tra không phá hüy, 
trong v.n chuyên nguôn 
phóng x bang dung b, 
dungbiên. 

Thu hi ngun; 

Ty xa (di vái ngun 
phóng xg h&). 

Phát hin thty mUc 
phông bUc xt gia tang 
(trong khóng khi, ntróv, 
lu'cng thy'c thrc phdm 
hoc các san phám 
khac) 

Chat phóng xa, chit thai 
phóng xa có ngun gc tr 
nhiên bi rô ri C 
bUc xa;  ngun phong a 
vô chU; tü cac tai 
may din hat  nhân ngoài 
biêngii. 

TIm kiêm, thu hi và thy 
xa; han chê phóng xa 
phát tan din rng; 
khuyn cáo han  ché sU 
diing lucmg thirc, thirc 
phâm b nhim phóng xa. 

A b) Mçt so k!ch  ban trng pho Sl Co 

- Kjch ban Ung pho sir c di vói tInh hu6ng 4n chuyn ngun phóng xa 
kIn (bao góm vn chuyên trên dat lien, trên khóng, trên biên trong dja bàn tinh). 

- Kjch ban 1mg phó sr c di vói tInh hung mat an ninh do sr thiu hiêu 
biêt, do dt nhp trái phép lay cap, phá hoai nguôn phóng xa tai Ca sà blrc xa. 

- Kjch ban 1mg phó sir c di vâi vic phát hin, thu gom ngun phóng xa 
näm ngoài sir kiêm soát (bao górn sy c trong tinh vâ sr cô den tit ngoài tinh). 

- Kjch ban 1mg phó sir c blrc xa d& vâi tinh huông cháy, no có lien quan 
den nguôn phóng xa tai Ca si hoat dng bUc xa. 
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- Kjch bàn i'rng phó sr c büc xi di vói tInh huông có lien quan den chit 
thai ran chra nhân phóng xa tir nhiên ('tlnh huóng mó'i bó sung). 

iv. c cAu TO CHIYC, TRACH NHIM CUA TO CHIC, CA 
NHAN THAM GIA HOIST BONG UNG PHO sv CO 

1. Cac to chirc tham gia trong hot dçng u'ng pho siy Co 

a) CáC co' quan, t chu'c trên da bàn tinh 

- Uy ban nhãn dan tinh; 

- Van phông thithng trrc Ban Chi huy phông chng thién tai và tim kim 
cru nan  tinh; 

- Cong an tinh; 

- B Chi huy Quân sr tinh; 

- Si Khoa h9c và Cong ngh; 

- Sâ Tài nguyen và MOi trung; 

-SiYtê; 

- S& Cong Thucmg; 

- SâTàichinh; 

- Ban quãn l các Khu cong nghip tinh; 

- Si Thông tin và Truyn thông; 

- S& Lao dng, Thucing binh và Xã hi. 

b) Cor quan h trçv k5 thut và tir vn an toàn bác xi 

- Trung tam h trq k5' thut An toàn birc xa và rng phó sir c; 

- Trung tam Dánh giá không phá hüy; 

- Trung tam Hat  nhân thành ph Ho ChI Minh; 

- Trung tam iYng dirng Tin b KH&CN tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

c) Co quan có di h trq k thut á'ng phó sty cE 

- Lien doanh Vit — Nga Vietsovpetro; 

- Nhà may Dam  Phü Ms", Chi nhánh Tong cong ty Phân bón và Hóa chit 
Dâu khi; 

- Cong ty TNHH thCr không phá hüy QIS. 

d) Co quan phi hQ'p 

- Cic Hãi quan tinh; 

- U ban nhân dan các huyn, thj xä, thânh ph 

- U' ban nhân dan các phu&ng, xã, thj trn; 

- Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh; 
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-BáoBàRja-VQngTàu; 

- Bnh vin Lê Lçii, Bnh vin Ba Rja; 

- Trung tam y th thuc các huyn, thj xã, thành ph; 

- Tram y t các pht.r?mg, xä, thj trn trén dja bàn tinh; 

- Các t churc chInh trj xä hi khác (7thi có yêu cu): Hi Ciru chin binh, 
Hi phi n&, Hi nông dan, Hi chü thp do, Doàn thanh niên, 

., , x , d) Co so' btrc xi de xay ra S1 Co 

Ca sâ büc xi d xây ra sr c phãi có trách nhim huy dng thi da ngun 
1irc cüa mmnh vào tham gia, phôi hçip xr 1 sir cô. 

e) Co quan h trçr 

- Uy ban Quc gia irng phó sir c thiên tai và tim kim cru n1n; 

- Cue An toàn bire xa và hat nhân; 

- Vin Nàng luçing nguyen ti.'r Vit Nam; 

- Vin Khoa hçc k5 thut và hat  nhân; 

- Vin Nghiên ciru hat  nhân ('Dà Lgt,). 

- Trung tam h tr k thut an toàn bic xa hat nhân và ing phó sir cô 
(Vánphông dgi dinphIa Nam). 

2. So d1 t chfrc, phi hçrp hoyt dng frng phó siy c bfrc xa tinh 

UBND TINU 
BAR!A-VUNGTAU 

V 

BAN CHI HUY UNG PHO sif Co quan h trç k? 
Co quan 
h trçr 

4.  CO B1XC X3, SU' CO HiT  
NHAN CAP TiNH 

thuât và tu' vn an 
toàn bu'c xa 

Co quan phi hçrp 
CHI HUY UNG P110 

SVCOTeJ 
HIN TRUNG 

Don vi có dôi h tro 
üngphósic 

Cos&xãy rastrc 

-Z S!)COBU'CXJL, 
 SIICO HAT NHAN  

Chi thich k) hiêu: 

Htrq,phihap:* * 

Chi huy: 
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3. Ban ch huy, thành viên Ban chi huy Va van phông thu*ng trirc 

a) Ban chi huy: Ban Chi huy có nhim vii tham mru UBND tinh thrc 
hin các nhim vii nhu sau: 

- T chüc ph bin, tuyén truyn và hu&ng dn các quy djnh cüa pháp 1ut 
ye an toàn brc xa và hit nhân; 

- Xây drng và t chirc thrc hin k hoch, phuong an din tp rng phó sir 
cô büc xi trên dja bàn tinh; 

- Chu.n bj v nhân 1irc, v.t tir, phircmg tin và trang thit bj sn sang rng 
phó si cô büc x; 

- To chrc thirc hin vic 1ng ghép ni dung chun bj 1'rng phó và rng phó 
si cô birc xa và ht nhân vào quy hotch, kê ho?ch  phát trién kinh tê - xã hi cüa 
tinh; 

- Huàng dn các sf1, ban, ngành, UBND các huyn, thj xa, thành ph& t 
chirc vàcá nhân Co lien quan triên khai thirc hin kê hoch irng phó sr cô büc 
x, s1r cô ht nhân trên dja bàn tinh; 

- T chirc thiiing trIc, chi huy cong tác irng phó s1r c trên dja bàn tinh; 

- Tng hcp, thng kê và dánh giá thit hi do sr c gay ra; 

- Chi dao,  d xut thrc hin các phuong an üng phó theo k hoch khi xãy 
ra sir CO dê nhanh chóng khãc phc sir cô, giãm nhç thit hi; 

- Phi hçp vri dja phucing lan cn trong tru&ng hqp sr c xãy ra cO lien 
quan den dja bàn tinh; 

- Báo dam trang bj, huy dng dü phi.rang tin, thit bj d phiic vii t& cong 
tác i'mg phó sr cô büc x, sir cô ht nhân trén dja bàn tinh; 

- Huy dng nhân hrc, phixang tin cüa các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân 
dan các huyn, thj xã, thành phô và các tO chüc, cá nhân tiên hành cong vic birc 
xa trên dja bàn tinh dé tham gia, ho trçl rng phó sir cO btrc x, sii cO ht nhân; 

- Báo cáo Uy ban Quc gia irng phO si:r c& thiên tai và tim kim c1ru nn 
và yêu câu h trçl khi sr cô vuqt qua khà näng irng phó cOa tinh; Huy dng nhân 
lirc, phuing tin cüa tinh theo diêu dng cüa Uy ban Quôc gia irng phó sir cô, 
thiên tai và tim kiêm cru nan; 

- Thông báo trên phtrcing tin thông tin di chOng cüa tinh v sir c xãy ra 
trên dja bàn tinh trong truO'ng hçip nghiêm trQng; 

- Báo cáo B KH&CN v si.r cô xãy ra trên dja bàn tinh. 

b) Thành viên Ban Chi huy 

Nhim vii cii th cüa các thành vién Ban Chi huy rng phó sr Co büc x, 
sr cô ht nhân cap tinh tinh Ba Rja — Vüng Tàu do Trithng ban Ban chi huy 
UPSCBX phân cong. 

c) Van phông thu&ng tryc cüa Ban Chi buy 
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Van phông thithng trirc cüa Ban Chi huy ducic d.t ti trii s cüa Sà Khoa 
h9c và Cong ngh hoc dja diem khac theo sir chi dio cüa Trithng ban Ban Chi 
huy; Dixçic trang bj day dü các thiêt bj, phuang tin thông tin lien 1c, tài 1iu h 
trçY 1rng phó sir cô; thirc hin cong tác tiêp nhn thông tin sir cô, tham miru rng 
phó sr cô, diêu phôi hot dng ñng phó sir cô theo chi dto cüa Truâng ban. 

d) Cong tác tip nhn thông tin sty c 

Thông tin sr cô duçic tiêp nhn qua các kênh thông tin nhu sau: 

- S din thoii du&ng day nóng: (0254) 3727 899 

- Van phông thtr&ng tr%rc - Si Khoa hoc và Cong ngh: 

Diên thoai: (0254) 3852484 Fax: (0254) 3853 557 

- Cong an tinh: (0254) 3856 689 

- Cânh sat Phông cháy chüa cháy tinh: (0254) 3810 755 

- Da chi thu din tCr: sokhcnbaria-vungtau.gov. vn 

4. Trách nhim cüa các s&, ban, ngãnh tham gia ü'ng phó sty c 

Theo k hoch d duçic B Khoa hçc và Cong ngh phé duyt tui Quyt 
djnh s 1414/QD-BKI-ICN nay 15/6/2015, trách nhim chInh cUa các sà, ban, 
ngành tham gia üng phó sir cô nhu sau: 

a) S& Khoa h9c Va Cong ngh (KH&C'N,) 

- Là Van phông thuô'ng trlic giüp Ban Chi huy tham muu, t chüc thixc 
hin kê hoch trng phó sr cô trong phtm vi nhim vii, quyên hn cüa mInh; 

- HuOng dan, phi hçTp vth các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thj xã, 
thành phô và các tO chi'rc, cá nhãn có lien quan dê quân l và thirc hin kê hoch 
i'rngphósrcO; 

- Là dAu mi, phi hçip v6i cci quan h trçi k5' thut và tu vn an toàn bi'rc 
xt giüp Ban Chi huy thrc hin vic 1rng phó và khàc phic s1r cô; 

- Tham muu giüp UBND tinh báo cáo B KH&CN v tInh hinh sr c birc 
xa xây ra trên dja bàn tinh; 

- Tp hçp tài 1iu v quy trInh, tInh hung sr c& xây drng k hoch din 
tp djnh kr hang nàm và trInh Ban Chi huy xem xét, to chic din tap. Kê hoach 
diên tp hang näm phâi duçic UBND tinh phê duyt; 

- Hang näm, thrc hin quan trc phông birc x trên dja bàn tinh d cp 
nht co sâ d Iiu phông brc xa (Ban do phóng bic xg mOi tru'&ng); thrc hin 
quan tràc phóng xt sau üng phó sr cô; 

- Thrc hin các nhim vi khác do Ban Chi huy yêu câu. 

b) B Chi huy quãn sty tinh 

- ChU trI, phi hçrp t chüc so tan ngu?i và tài san ra khOi vüng nguy 
hiêm. 
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- PhM hqp So KH&CN t chirc, tham gia din tp rng phó sir c theo k 
hotch. 

- Sn sang tham gia irng ciru và xO 1 các tInh hung khn cp theo yêu 
câucüaBanChihuy. 

c) Cong an tnh 

- Bâo dam cong tác an ninh, trt tir t?i  khu virc xây ra sr c& Tin hành các 
bin pháp nghip vi thu thp chirng cü, diêu tra nguyen nhãn gay ra sir Co. 

- Chi do cong tác chia cháy tai  khu virc có lien quan dn sçr c& Phi hçp 
SO KH&CN cüng vOi co quan ho trq k5 thut và tis van an toàn büc xa thijc hin 
xác minh và 1p hang rào kiêm soát an toàn khu vrc sir Co. 

- Phi hçxp SO KH&CN t chirc, tham gia din t.p irng phó sir cô theo ké 
hoch. 

- Sn sang tham gia, phM hçip 1rng phó sir c và ciru nan  theo yeu cu cüa 
Ban Chi huy. 

d)S&Yt 

- T chirc và phi hçip vOi các don vj có lien quan thirc hin vic chân 
doán, diêu trj cho nhctng ngithi có nguy co bj ãnh htrOng cüa sir cô bOc xa. 

- Chi dao,  diu dng 1irc h.rcing thirc hin các bin pháp cp cfru và diu trj 
ngu&i bj chiêu xa,  nhiêm  xa. 

- Thrc hin quãn l h so bnh an cüa các nan  nhân, nhng ngixOi tham 
gia irng phó sr cô. 

- Chü trI vic thirc hin các bin pháp báo v, han  ch tiêu thi, phân phi 
luong thirc, thirc phâm trong khu virc Co phát tan chat phóng xa. 

- Phi hcTp SO KH&CN t chi'rc, tham gia din tp rng phó sr cô theo kê 

hoach. 

- Thrc hin nhim vi chuyên mon y t khác do Ban Chi huy phân cOng. 

d) S& Tài nguyen và Môi triring 

- ChO tn, phi hqp SO KH&CN và dcm vi có lien quan thirc hin cong tác 
tây xa, khac phic ô nhiêm môi truOng; 1p báo cáo dánh giá ãnh huOng tác dng 
ye mOi tnthng sau sir cô büc xa khi cO yêu câu cüa Ban Chi huy. 

- Phi hçip SO KH&CN t chüc, tham gia din tp ing phó sir c theo k 
hoach. 

- Sn sang h trçi nhân 1irc và thit bj k thut tham gia üng ciu và xcr 1 
các tInh huông khân cap theo yêu câu cüa Ban Chi huy. 

- Thirc hin các nhim vii khác do Ban Chi huy yêu cu. 

e) S& Thông tin và Truyn thông 
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- Thirc hin cong tác truyn tin, thông báo chInh xác, kjp thai các thông 
tin ye sr cô büc xa,  sr cô hat  nhân; các chü tnrong, mnh 1nh, chi thj ye ing 
phó và khc phiic hu qua sir c birc xa cüa Trung wing và UBN1) tinh. 

- PhM hqp Sâ KH&CN t chi'rc, tham gia din tp 1mg phó sir cé theo k 

hoach. 

- Phi hçip các cci quan chuyên mon xây drng chuong trInh, k hoach 
thtr&ng xuyên tuyên truyên, phô biên kiên thirc cci bàn ye an toàn brc xa và irng 
phó sr c birc xa,  sir cô hat  nhân. 

- Sn sang h trq nhân 1rc và thit bl k thut tham gia üng ciru vâ xir 1 
các tInh huông khân cap theo yêu cãu cüa Ban Chi huy. 

- Thirc hin các nhim vi khác do Ban Chi huy yêu cu. 

g) S& Tài chinh 

- Tham mixu cho IJBND tinh dam bão ngun ngân sách phiic vii du tu 
trang thiét bj, hoat dng rng phó six cO, kê hoach to chirc diên tp và cong tác 
dào tao tp huân hang näm theo quy djnh. 

- Phi hqp Sâ KH&CN to chrc, tham gia din tp Irng phó sii c theo k 
hoach. 

- Thrc hin các nhim vii khác do Ban Chi huy yêu cu. 

h) S& Cong Thwrng 

- Don dc các Cci sâ mua ban ph 1iu kim loai, các Cci sâ 1uyn can thép 
dóng trén dja bàn tinh ye thirc cãnh giác và phôi hçip kiêm soát cht chê dôi 
vi hang hóa phê 1iu kim l°ai nhp khâu cO tiêm an nguôn phóng xa bj that lac, 
nãm ngoài kiêm soát lan trong phé 1iu sat thép. 

- Ph6i hçrp Sâ KH&CN t chi'rc, tham gia din tp üng phó sir cô theo kê 
hoach. 

- Sn sang h trq nhân lrc và thit bj k thut tham gia üng cthi Va xCr 1 
các tInh huông khân cap theo yêu câu cüa Ban Chi huy. 

- Thirc hin các nhim vi1 khác do Ban Chi buy yêu câu. 

i) Ban quãn 1 các khu cong nghip tinh 

- Sn sang huy dng các lirc luçing üng phó sr c tai  ch cüa các Cci sà 
trong Khu Cong nghip cüa tinh cho cOng tác irng phó slr cô; h trci nhân hrc và 
thiêt bj k5 thut tham gia üng ci'ru và xCr 1 các tInh huông khân cap theo yêu câu 
cUa Ban Chi buy. 

- Phti hçip vth Si KH&CN t chtrc, tham gia din tp áng phó sir c theo 
ké hoach. 

- Thçrc hin các nhim vi khác do Ban Chi huy yêu cu. 

k) S& Lao dng — Thtrong binh và Xã hi 
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- Tham mru, d xut Ban Chi huy các bin pháp vã giâi pháp lien quan 
den cong tác an toàn lao dng trong hot dng dOi vài các cci s& büc 

xa. 

- Phti hqp Si KH&CN t chrc, tham gia din tp irng phó sir c theo k 
hoich. 

- Sn sang h trV nhân liic vâ thit bj k9 thut tham gia mg ccru và xr l 
các tInh huông khân cap theo yêu câu cüa Ban Chi huy. 

- Thrc hin các nhim vii khác do Ban Chi huy yêu câu. 
• S S 1) Van phong thirong try'c Ban Chi huy phong chong thien tai va tim 

kim cfru nn tinh 

- Ph6i hçp Sâ KH&CN tham miru Trithng ban Ban chi huy báo cáo ye sr 
cô và you câu Uy ban Quôc gia irng phó sir cô, thiOn tai vã tim kiêm cru nan  ho 
trçi dôi vâi sr cô vuçit qua näng lrc üng phó cüa tinh. 

- Phi hqp Sâ KH&CN t chrc, tham gia din tp üng phó sir cô theo kê 
hoach. 

- Sn sang h trçl nhân lirc vá thit bj k thut tham gia rng ct'ru và xcr l 
các tInh huông khân cap theo yêu câu cüa Ban Chi huy. 

5. Trách nhim cüa co' quan h trçr k5 thut và ttr vn v an toàn bfrc 
xi 

- Chü trl vic do suit 1iu, dánh giá nhim bÀn birc xa tai hin trithng, ti.r 
van dê xac djnh có sir cô büc xa hay không và dim ra khuyên cáo 1p vành dai an 
toàn. 

- Phi hqp xác djnh và 1p hang rào kim soát vüng nguy hiêm (khoanh 
vithg dam báo an toàn, an ninh) tai  hin tnräng. 

- Tu vAn vic thirc hin thu gom ngun phóng xa kin dixa v ni an toàn. 

- Chü trI, phi hqp thu gom ngun phóng xa 
h& dua v ncli an toàn. 

- H tr? diu dng hrc hrcmg, phucing tin, vt tu tham gia, phi hçp 1mg 
phó sir cô khi có yOu câu tü Ban chi huy. 

6. Trách nhim cüa các co' quan phi hqp 

a) Cyc Hãi quan tinh 

- Thirc hin cong tác quán 1 di vOi các nguôn phóng 
xa 

xuât nhp cãnh 
theo quy djnh. 

- Kim tra, giárn sat phóng 
xa 

di vâi các hang hóa nhp khAu. Phát hin 
vã thông báo cho Ban chi huy các tnthng hp nghi van ye phóng xa hoc xãy ra 
sir cô phóng 

xa. 

- H trçl diu dtng lirc hxqng, phucmg tin, vt tix tham gia phi hqp rng 
phó sir cô khi có yêu câu tr Ban chi huy. 

b) U ban nhân dan các huyn, th! xã, thành p 
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- Chi huy, don dc UBND phiimg, xa, thj trn thirc hin các yêu cAu trçl 
giüp và khc phic sir c& 

- Quãn 19, duy trI dja dim so tan dam bão hott dng hiu qua trong rng 
phó sir c theo phân cong cüa Ban chi huy. 

- H trcl diu dng lirc hiçing, phtxong tin, 4t tu tham gia phi hçp hoat 
dng 1mg phó si CO khi có yêu câu t11 Ban chi huy. 

c) U ban nhãn dan phir&ng, xa, th trn nii xãy ra sly c 

- Chi huy hrc hrqng cong an phu?mg, xã, thj trn và lirc luçing có lien quan 
nhanh chóng thit l.p ban du vành dai an toàn, kim soát an ninh khu virc sij cO 
theo yêu cu cüa Ban Chi buy. 

- Phi hçcp di chuyn và so tan dan chüng dn noi tp kêt an toàn theo các 
phuong an hành dng dã xây dirng. 

- H trçl diu dng hrc luçing, phrong tin, vt ti.r tham gia phi hçip boat 
dng 1mg phó sir cô khi có yêu câu tt'r Ban chi buy. 

d) Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Ba RIa  - Vüng Tãu 

Thirc hin cong tác truyn tin, thông tin chInh xác, kjp thai ye sij c blrc 
xa, sir cô ht nhân theo chi dao  elm Ban chi buy. 

d) Bnh vin vã Trung tam y t các cp 

- Tip nhn Va trçi gilip y t cho nhtrng ngi.thi bj thn thuong blrc x, hu9ng 
dan chân doán và diêu trj bnh phóng xa theo quy djnh. 

- Xây dmng và áp diing trong triring hçip xáy ra sir c di v6i các quy 
trInh diêu trj cho bnh nhân bj chiôu xa qua lieu, bnh nhân bj nhiêm ban phóng 
xa, quy trInh xlr 19 nhiêm dc phóng xa.  Tham gia tis van 9 kiên các chuyên gia 
büc xa dê dam bão an toàn trong diêu trj bnh nhân bj nhiêm ban phóng xa. 

- H trq diu dng hrc krçing, phtxong tin, vt tt.r tham gia phi bçp boat 
dng 1mg phó srcO khi có yêu câu t1m Ban chi huy. 

A A e) To chtrc quan chung khac 

H trçi diu dng hrc h.rçng, phuong tin, vt tij tham gia phi hcp boat 
dng 1mg phó sir cô khi có yéu câu tIm Ban chi huy. 

7. Trách nhiêm cüa Co sIr bfrc xa d xãy ra siy c6 

- Thông báo ngay cho co quãn 19 nhà ni.xóc v an toàn blrc xa,  U9 ban 
nhãn dan, co quan cOng an noi xãy ra sir cô khi Co sir cO blrc xa, sir cô hat  nhân. 

-Trin khai k hoach 1mg phó sir c blrc x cp co sO d khc phic sir c& 
han chê sr lan rng, hn chê hu qua, tO chIme cap thu ngu&i bj nan,  cô 1.p noi 
nguy hiêm, kim soát an ninh. 

- Xác djnh vj trI xáy ra sir c, dánh giá nguyen nhân, tInh chit vã kha näng 
diên biên six cO ti.mcmg 1mg vImi nhórn tInh huOng quy djnh tai  Diêu 82 Lut Nang 
luçrng nguyen tlr ngày 03/6/2008 dé áp diing các bin phap 1mg phó sir cO. Cung 
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cp thông tin, tài 1iu, t?o  các diu kiin h trçl cn thit cho vic khc phiic và 
diêu tra nguyen nhân xáy ra sir cô. 

- Ca sâ d xáy ra s1r c bi:rc x, sir c ht nhân phãi Co trách nhim bi 
thix&ng thit hi theo quy djnh tai  Diêu 87, Diêu 88 Lut Näng hrçing nguyen tü 
ngày 03/6/2008. 

V. Cong tác chun bj ung phó 

1. Ngun nhãn Iiyc 

- Các so, ban, ngành có thânh viên tharn gia Ban Chi huy trng phó sr 
cap tinh phái to chtrc lirc hrqng thu&ng trrc ctê san sang tiêp nhn thông tin và 
buy dng lirc h.rçcng tham gia 1rng phó sir cô. 

- Khi có sir c xây ra, các Ca quan, t chrc tham gia 1mg phó sir c cO 
trách nhim huy dng nguôn nhân hrc phâi dam bão có näng !irc chuyên môn, 
nghip v1i và si'rc khOe khi tham gia rng phó sir cô. 

. 2. Trang thiet b! 

a) Các phirong tin phyc vy cong tác ung phó siy c buc x bao gm: 

- Thiêt bj thông tin lien lc; 

- Thit bj dO tim chit phóng x; 

- Thiêt bj kiêm tra vâ xü l nhiêm ban chit phóng x; 

- Các thi& bj bão h cá nhân (qun áo, trang bj báo ho; liu kei...); 

- Trang thit bj gp ngun phóng x; 

- Thit bj (container) chira ngun phóng x; 

- Thit bj ciru nan,  sa cl'ru, vn chuyn trong y té; 

- Phtrcmg tin 4n chuyn chuyên dung cho rng phó sir 

- Các phuang tin, trang thit bj khác có lien quan. 

b) Huy dng trang thit b, phuong tin 

Ban Chi buy có th huy dng các phumg tin, dicing cii, cong cii. . . cAn 
thit cho hoit dng üng phó si cô. Trong tri.10ng hçip khãn cap có the áp dicing 
phuang thüc tnrng ding các phtxang tin, cong cii, dicing ci phiic vi cho vic 
1rng phó sr cô ti các to chüc có lien quan. 

VI. Hot dng (mg phó sty c 

1. Nguyen tc hot dng üng phó sty c 

a) Nguyen tc ti u'u 

- Nhanh chóng, kjp thai (thai gian); 

- Khoâng each; 

- Che chin. 
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b) Nguyen tc 1un chfrng 

- Tip nhin và xir 1 thông tin ban du v sir c theo dung quy trInh, phãi 
bão dam thông tin phiic vI cong tác 1mg phó ban dâu lien tuc, an toàn. 

- T chlre so tan, cp clru ngtthi bj nn nhanh chóng và kjp thai. 

- Hn ch sir c lan rng, cô 1p khu virc nguy him và kiêm soát an toàn, 
an ninh khu virc, hn chê hu qua khi có sir cô xãy ra. 

c) Nguyen tc chi huy 

- Truâng ban Ban Chi huy là ngthi chi huy cao nhttrong hot dng 1mg 
phó sir cô và diiqc quy djnh trong ké hoch 1mg phó sçr cO; các nguyen täc chi 
huy hành chInh hang ngày thông thuing không áp ding trong tInh huông 1mg 
phósrcô. 

- Các don vj tham gia 1mg phó slr c phâi phi hcp cht chê trong qua 
trInh 1mg phó, phãi tuân thu kê hoach 1mg phó và sir chi huy cüa Trtthng ban 
Ban Chihuy. 

d) Nguyen tàc khác 

- Kim soát duoc din bin sir cô; 

- Ngän chn, giàm thiu hu qua ti hin tnthng; 

- Cung cp các bin pháp clru trçl ban d.u; 

- Các bin pháp can thip dixçic d xut phài bâo dam mng li nhiu lçii 
Ich hon thit hji. 

, , 

2. Mire bao d9ng trng phosirco 

MIre báo dng dM vIm nhóm nguy co xãy ra ducrc phân mIre báo dng 
theo Thông tis so 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 cüa B Khoa hçc Va 
Cong ngh, bao gOm các mIre báo dng tucmg 1mg vIi s1r nghiêm tr9ng tang 
dan, ci the: 

P , A a)Mlrcbaod9ngcap 1 

Mlrc báo dng khi có mt trong các tInh hung s11 c sau:: 

Sr Co xáy ra trong co SI vIi ngun phóng x kin thuc nhóm 3, 4 và 5. 

Sir c xãy ra vli ngun phóng x nhóm 3, 4 và 5 nm ngoài kim soát. 

Sr c6 xày ra va có th gay sut 1iu chiu xi không qua so mSv/h. 

Sir cS xãy ra và không Co cht phóng 
xa bj phát tan, không cO nhim bn 

phóng xt. 

Sir c xày ra và không có khâ nàng xut hin hiu 1mg sinh hQc tt djnh. 

Sr c xây ra và không có nguli dan bj chiu xa qua liu. 

Sir c xãy ra ti hai tinh trI len không có nhim b.n phóng x, không gay 
thit hi dôi vli con ngrIi và mOi truIng. 
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Sir c xãy ra ngoài khu vrc biên giâi có ánh htthng không dáng k tói 
VietNam. 

b)Micbáodngcp2 

Là mi'rc báo dng khi có mt trong các tInh hung sr cô sau: 

- Sir c chua có thông tin rô rang. 

- Sir c xây ra trong ca sâ vói ngun phóng xa thuc nhóm 2 vâ nhóm 3 
hoc nguôn phóng xa ha. 

- Six c xày ra v&i ngun phóng xa nhóm 1 và nhóm 2 nAm ngoài kim 
soát. 

- Sir c xây ra vâ có th gay sut 1iu chiu xa không qua 01 Svlh. 

- Sir c xáy ra và có chit phóng xi bi phát tan, co nhim bn phóng xa 
trén phm vi nhó. 

- Sir c xãy ra và Co khà näng xut hin hiu 1rng sinh h9c tt djnh. 

- Sir c lien quan dn vn chuyn ngun phóng xt, sr c bao  dng, 
khüng bô bang chat phóng xa; 

- Sir c xãy ra và có ngixai dan bj chiu xa 1iu cao. 

- Sr c xãy ra ngoài biên giâi nhixng ành hixâng tOi môi trithng, krcing 
thirc, thirc phãm tiêu thii & Vit Nam. 

c) M(rc báo dng cp 3 

Là mirc báo dtng khi cO mt trong các tInh hung si.r cô sau: 

- S%r c xày ra và có th gay suit liu chiu xa trên 01 Svlh. 

- Sir c xây ra và cO chit phóng x bj phát tan, có nhim bn phóng xa 
trên phm vi rng. 

- Sr c xây ra và cO xuAt hin hiu lrng sinh hçc t.t djnh. 

- Sii c xáy ra tai  tinh khác nhimg ánh hix&ng nghiêm trQng tOi dja 
phucing gay nhiin ban trên din rng. 

d)Vtrçrtkhã nángfrngphósrc 

- Sir c dc bit nghiêm tr9ng và ngoâi khá näng irng phó sr c cp tinh 
cüa dja phucing nhis: 

- Sir c nhà may din hat  nhân ãnh hu&ng dn dja bàn tinh. 

- Sr c rO ri phóng xa tai các C s& chiu xa cong nghip, y hQc hat  nhân 
(neu co). 

3. Cách thtrc diu dng ngun lirc theo muc báo dng 

a)Mucbáodngcp1 

- Các thânh viên trong Ban Chi huy chua cn triu tap. 
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- Phó Truâng ban thuô'ng tr1rc Ban Chi huy chi buy trrc tip toàn b hot 
dng rng phó sir c& 

- Huy dng hrc lucing irng phó sir c a müc quy mô nhO theo các kjch 
bàn dã di.rçc xây dirng. 

- T chirc dánh giá din bin sir c d có các bin pháp chi buy và trin 
khai phü hqp vâi các mirc báo dng. 

- Báo cáo cbo Trithng ban Ban Cbi buy v tInh hInh slr c& các bin pbáp 
cia thirc bin dé khôi phiic 1i trng thai an toàn. 

, F A A b) Mtrc bao dçng cap 2 

- Mt s thành vién trong Ban Cbi buy duxcc triu tp tbeo yêu câu cüa 
Phó Tnthng ban thu&ng trrc Ban Chi buy. 

- Phó Truâng ban thuang trirc Ban Chi buy chi huy toàn b img phó si.r 
cô & mi'rc báo dng nay. 

- Huy dng 1irc hxçing irng phó sir c a m1rc quy mô trung bInh theo các 
kjch bàn cia ducic xây drng. 

- Dánh giá lien tiic mtrc d sir c d có chi buy và trin khai phü hçip. 
F F A A c)Mucbaod9ngcap3 

- Tt ca các thành viên trong Ban Chi huy duçic triu tip. 

- Trix&ng ban Ban Chi buy chi buy toàn b hott dng rng phó sij cô dôi 
v&i mrc báo dng nay. 

- Tru&ng ban Ban Chi buy phi hqp cüng các Ca quan Trung l.roTlg dê 
diêu hành üng phó sij cô mirc nay. 

- Khi cn thit có th yêu cu sir h trq tü các cia  phtrang lan cn và h 
trcy Irng phó tü kê hoch irng phó Cap quôc gia. 

d) Di vó'i sr c6 vtrçrt khã nãng frng phó sr c cp tinh 

- Báo cáo v sr c birc x và yêu cu h trçl tui U' ban Quc gia i:rng phó sir 
cô, tbiên tai và tim kiêm cl'ru nan, B KH&CN, Quan di, các dja phi.rang khác. 

- Uy ban nhân dan tinh chi d?o  thirc bin irng phó theo k hoch irng pbó 
sir cô büc x, sir cô htt nhân cap Quôc gia. 

F • A 4. Cac giai doin trng pho co 

Các giai dotn thirc hin üng phó d.rçrc trin khai theo trInh tr sau: 

a) Gial don 1: Tip nhn và xfr 1 thông tin 

Btróc 1: To chirc, Ca nhân phát hiên sir c6 bac xt hoc các van dê có lien 
quan den phóng x thông báo ye dâu môi tiêp nhn thông tin sr c theo thông 
tin tai  diem d mIc 3 phân IV cUa kê hoich nay. 

BLrâc 2: Khi tip nhn thông tin, Van phông thu&ng tr1rc Ban Chi huy x& 
1 thông tin ye sr cô, hr&ng dan bão v ban dâu cho To chirc, cá nhân phát hin 

17 



sir c büc x khoanh vüng an toàn, kim soát din bin sir cô,...; thông báo cho 
Phó Trtr&ng ban thuôiig trrc; 

Bithc 3: Phó Tnrông Ban thu&ng tr1rc ci'r chuyênviên Sä KH&CN ph6i 
hçxp dan vj k thut tác nghip rng phó nhanh chóng triên khai den hin triring 
dê quan trAc suât lieu büc xa khu vrc xáy ra sir cô. 

Bróc 4: Can cü suit 1iu chiu xi, chuyên viên Si KH&CN và dan vj k5 
thut xác djnh mrc dt báo dng, de xuât Phó Truâng Ban thu&ng trrc cách thtrc 
diêu dng tucing 1mg. 

Buóc 5: Phó Trueing ban thu?mg trirc báo cáo Tnrng Ban Chi huy xem 
xét và có van ban diêu dng, triu tp các thành viên Ban Chi huy trang trng. 

Bixâc 6: Tru&ng ban Ban Chi huy triu tp các thành viên Ban Chi huy b 
nhim ngithi Chi buy i.mg phó tai  hin tnthng và quyêt djnh thành phân 1irc 
krçing rng phó dâu tiên. 

b) Giai doin 2: Thông báo và huy dng nguiin 1rc và triên khai üng 
phó 

Bu9c 1: Lirc luqng i'rng phó du tiên thrc hin ngay cac hành dng (áp 
dyng cho m&c báo dc5ng cap 2 và 3,): Khoanh v1ing an toàn; Chi dan dam báo an 
toàn cho ngi.thi dan. 

BuOc 2: Huy dng các cci quan phi hqp, h trg tham gia 1rng phó sr 

- Cong an, chInh quyn dja phucing noi xáy ra si c phi hp cong tác 
1rng phó sir cô, bão v trât tir, an ninh, khoanh vüng, phân luông giao 
thông,.. .truàc khi các hrc krçing 1rng phó khác den hin trithng. 

- Ca quan h trçi k' thut và tu vn an toàn birc xa phi hccp dánh giá 
chInh xác mtrc d nguy hiêm cüa sr cO dê xác djnh các btnc triên khai thIch 
hçrp; dánh giá tInh huông sij cô dê tham mini các bin pháp xCr 1, giái pháp khàc 
phiic và báo cáo Chi huy üng phó tai  hin trtthng. 

- Ca sO có di h trçl ng phó s11 c6 duçc diu dng phi hçrp 1rng phó sir 
cô thirc hin các hành dng 1rng phó phü hcp vói kê hoach lrng phó sir cô cap cci 
s dã duçic Ciic An toàn birc xa và hat  nhân thâm dlnh,  phê duyt. 

- Các t chüc, cá nhân duçic diu dng sê khâi dng mg phó sr c theo 
trách nhim và quyên han  cüa mInh, phü hp vói quy trInh dä duc xây dirng. 
Quy trInh nay do to chirc tharn gia ing phó tir xây dirng. 

Th&i gian các ngun lirc khâi dng k hoach rng phó sir c chm chat là 
3 giô' tr khi nhn duçic thông báo. 

d) Giai don 4: Tin hành các bin pháp can thip ti hin trtr&ng 

- Chi huy lrng phó tai  hin truiing diu hành toàn b các 1yc krçing tham 
gia i'rng phó thrc hin các bin pháp can thip xCr 1, khäc phc sr cO nhu: 

+ Khoanh vüng an toàn; 

+ So tan ngui dan, hithng dn dam bâo an toàn cho cong chüng; 
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+ T chüc cp ciru ngthi bj nan; 

+ Kim soát an toàn, an ninh khu virc; 

+ Hn ch sir ci lan rng, hn ch hu qua; 

+ Yêu cu h trçY them (nê'u cdii); 

+ Tin hânh hoat dng xir 1 phü hçp vâi tmnh hung sir c nhm thu hi 
ngun phóng x, tây xi. 

- Chi huy i.'rng phó ti hin tris&ng ph6i hcip ci quan, 1rc luçing tham gia 
trng phó sir cô dánh giá, xem xét qua trInh i'rng phó dê tham mi.ru cho Tri.thng 
ban Ban Chi huy quyêt djnh kIch ho,t mirc üng pho cao hcin hoc yeu câu trçl 
giüp ing phó sr cô tü B Khoa hçc và Cong ngh, Uy ban Quôc gia Tfng phó sir 
cô, thiên tai và tim kiêm ciru n1n. 

d) Giai doin 5: Kt thüc ho.t dng Lrng phó và chun bj k hoich 
khãc phuic dài hin 

- Các cci quan, lirc  krçing tham gia 1ng phó sir c tng hçp báo cáo kt 
qua hot dng img phó sir cô và thông tin den Chi huy urng phó tai  hin trung 
dé cong bô kêt thüc hoat  dng rng phó sir cO ti hin truYng. 

- Chi huy lrng phó ti hin truàng t chüc dánh giá và kim soát nhim x 
cho toàn bô các nhân viên cüa ci quan, hrc luqng tham gia irng phó và các nhân 
viên khác nghi ng có nhim xa trong qua trInh i'rng phó sir cO ti hin tru&ng; 
kiêm tra nhiêm xa các thiêt bj, cong ciii, khu virc drçic dánh giá có nguy cor bj 
nhiêm xa. 

- Chi huy lrng phó ti hin tr'irô'ng tham miru cho Ban Chi huy vic k& 
thüc hoat dng üng phó sir  cô, 1p ké hotch khäc phiic môi trumg và bão v 
cong chüng theo tiêu chI kêt thüc hot dng 1ng phó sl:r CO. 

e) Giai doan 6: Báo cáo 

- Báo cáo trong si,r c& Ban Chi huy báo cáo B Khoa hçc và Cong ngh, 
Uy ban nhân dan tinh khi có sir cô xáy ra trên dja bàn tinh; thông báo trên các 
phuorng tin thông tin di chüng ye sij cô xãy ra trén dja bàn tinh theo yêu câu. 

- Báo cáo sau su c& 

+ Ban Chi huy thng kt v sir c, báo cáo Uy ban nhân dan tinh, B Khoa 
hyc và Cong ngh và Thu turng ChInh phil 

+ Ni dung báo cáo: thông tin v sr c, hoat  dng ung phó sr cô, dánh 
giá thit hi, chi phi khàc phic sir cô và xác djnh trách nhim xir 1 sau s1r cô. 

+ Thôi gian gui báo cáo trong vông 05 ngày sau khi kt thi'ic hoat  dng 
1rng phó sir  cô và Ip ké hoch khàc phiic môi trtr&ng và bão v cOng chüng. 

5. Cong tác thông tin trong hoyt dng frng phó 
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- Trong t'rng pho sir c& Chi huy l'rng phó tai  hin trithng cung cp kjp th?ii 
các thông tin, khuyên cáo và chi dn lien quan den các bin pháp bão v con 
ngtthi và môi trithng cho các Ca quan, lirc li.rçing tham gia üng phó sr cô. 

-Ban Chi huy chi dnh ngu&i phát ngôn chInh thirc dê cung cp thông tin 
can thiêt cho cong chüng và báo chi. 

- Kênh thông tin ttr ba dài phát thanh dja phuang (nê'u co) khu virc xáy ra 
sir cô cung cap các bàn tin theo sir chi do cüa Ban Chi huy 1rng phó sr cô. 

- Dài phát thanh, tmyn hInh và phirmg tin thông tin khác dim các bàn 
tin chinh thirc do Ban Chi huy rng phó cung cap dê lien t11c cp nh.t cho nhân 
dan theo dOi ye tInh hInh sr cô, các hành dng can thijc hin dê bâo v con 
ngtthi và môi trll&ng, các bin pháp can thiêt dê giãm bót ãnh htring cUa sir cô. 

- Ca quan, hrc hiçing tham gia ñng phó s1r c tuân thU nguyen tc thng 
nhât khi cung cap thông tin cho dan chüng và phiicing tin truyên thông. 

6. Phi hçp vói các da  phtrong khác khi có sr c btrc xi 

Thông báo cho các dja phixcmg có lien quan v sir c xây ra trén dja bàn: 

- Ban Chi huy thông báo ngay cho Ban Chi huy irng phó sir c hoc Uy 
ban nhân dan tinh, thành phô lan cn noi có the bj ánh hithng tü sir cO xày ra 
trên dja bàn tinh dê có ké hoach phôi hçip 1ng phó sr cO thIch hqp. 

- Thông tin, thông báo rô rang và cii th, trong do có nguyen nhân xáy ra, 
dánh giá m1rc d nguy hiêm sr cO, khuyên cáo các bin pháp üng phó, dê nghj 
phôi hqp trq giUp. 

- Phi hçp tin hành h trçi Ung phó sir c trén Ca s& thOa thun gifla Uy 
ban nhân dan tinh vOi Uy ban nhân dan tinh, thành phô lan can. 

VII. KINH PHI 

- Kinh phi thrc hin K hoach üng phó sir cô bt'rc xa,  sir c hat  nhân cp 
tinh duçic xây dijng và tong hqp vào nguôn chi sir nghip khoa hçc và cong ngh 
hang nAm cUa Si Khoa hçc và Cong ngh. 

- Theo chi'rc nAng và nhim vii, các sâ, ban, ngành là thành viên Ban Chi 
huy chU dng dé xuât danh mic (rnó tá tgi diem a myc 2 phán V cia ké hogch 
nay) và kinh phi mua sam trang thiêt bj, phixang tin, vt ti.r phU hçp vâi ngành, 
linh vrc duçic giao, tham gia cOng tác Ung phó sir cô birc xa,  tham mru trinh Uy 
ban nhân dan tinh xem xét, phé duyt. 

VIII. Ti churc thtyc hin 

1. Cong tác dào tio, din tp trng phó sr 
- Sà Khoa h9c và Cong ngh Co nhim v11 tuyên truyn, t chirc dào tao, 

bôi dllôTlg kiên thrc ye an toàn birc xa, tng phO sir cô birc xa cho các thành viên 
Ban Chi huy, ca quan phôi hqp và to chtic, cá nhân tién hành cong vic brc xa 
có lien quan trén dja bàn tinh. 

- Djnh kS'  02 nAm1ln, Sâ Khoa hçc và Cong ngh tham mini UBND tinh, 
Trithng ban Ban Chi huy to chirc diên tp các tInh huOng, kjch bàn Irng phó sir 
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c theo K hoach  irng phó s1r c birc xa,  sir c hat nhân duqc co quan cap trên 
phê duyt, ban hành. 

2. Cong tác xem xét, cp nht, bi sung k hoch 

- Sâ Khoa h9c và Cong ngh Co trách nhim chü trI, phi hçip các Co 
quan, don vj lien quan rà soát, cp nht bô sung ké hoach i'rng phó vi các tInh 
huông sr cô có khã näng xãy ra trên dja bàn tinh. 

- K hoach irng phó sir c brc xa,  sir c hat  nhan cp tinh tinh Ba Rja 
VUng Tàu duçic xem xét cp nht djnh k' 02 nàm!lân hoc tUy theo tInh hInh 
din biên cOa hoat dng Cong vic büc xa trên dja bàn tinh. 

3. Mi quan h giü'a kê hoich (mg phó siy c btrc xa vó'i k hoich frng 
phó sty c khác 

- K hoach üng phó sir c birc xa dugc xây dmg dira trên các nguy co 
tiêm an ye büc xa. 

- Khi t chirc thirc hin k hoach üng phó sir c khác ma có xut hin sir 
cô birc xa,  sir cô hat  nhân thI kê hoach rng phó sir cô duçic kIch hoat  vOi trInh 
tir, thu tiic va huy dng nguôn hrc theo kê hoach nay. Thy theo m(rc d cüa sir 
cô, Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh vic urng phó sjr cô birc xa,  sir cô bat  nhân 
duqc tiên hành dc 1p hoc là mt b phn cüa Kê hoach üng phó sr cô khác. 

- Khi thirc hin boat dng ung phó sir c lien quan dn tinh, thành ph Ian 
can, Ban Chi huy có sir bàn bac  v6i Ban Chi huy cOa tinh, thành phô lan cn dê 
phôi hçp, buy dng nguôn lirc can thiêt thrc hin rng phó sir cô. 

4. Ti chtrc thuc hiên 

- Các thành viên Ban Chi huy, các sO, ban, ngành và các t chi'rc, cá nhân 
tiên hành cong vic büc xa có lien quan tO chIrc thirc hin Kê hoach  nay. 

- SO Khoa h9c và Cong ngh - Van phOng thithng trçrc Ban Chi huy chju 
trách nhim theo dôi và báo cáo Uy ban nhân dan tinh ye tInh hInh thrc hin Kê 
hoach. 

Trong qua trInh thçrc hin K boach,  nu phát sinh khó khän, vi.rOng mc 
hoc chua phU hçip, các sO, ban, ngành chü dng dê xuât vOi SO Khoa hçc và 
Cong ngh - Van phông thiiOng trrc Ban Chi buy dé tong hp, trinh Uy ban 
nhân dan tinh si'ra dôi, bô sung Kê hoach ng phó sir cô brc xa,  sir c hat  nhân 
cho phü hçip vOi tInh hInh thirc te trén dja bàn tinh./. 
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