
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /STNMT -CCBVMT
Về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định 

và phê duyệt KHƯPSCTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Hải Dương, ngày     tháng  7  năm 2021

Kính gửi:    
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 2580/UBND-
VP ngày 16/7/2021 trong đó có nội dung giao hướng dẫn UBND cấp huyện, các cơ 
sở, dự án, cảng thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 
(sau đây viết tắt là KHƯPSCTD) theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg 
ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó 
sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cụ thể như sau:

1. Công tác lập, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
1.1. Đối tượng phải thực hiện lập KHƯPSCTD
Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hoạt động về khai thác, 

kinh doanh, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng, dầu (bao gồm dầu thô, dầu hỏa, 
diesel, nhiên liệu hàng không, nhiên liệu làm chất đốt, các loại dầu, mỡ bôi trơn, 
bảo quản và các sản phẩm để chế biến xăng, dầu mỡ) hoặc có nguy cơ gây ra sự cố 
tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1.2. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
- Các cảng, cơ sở, dự án thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3, khoản 6, 

Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện lập Kế hoạch 
ứng phó sự cố tràn dầu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được thẩm định, 
trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Cơ sở kinh doanh xăng, dầu (có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ- là 
sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 m3 hoặc 20 tấn) thuộc đối tượng được quy 
định tại khoản 7, Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm 
theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực 
hiện lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình UBND tỉnh cấp huyện phê duyệt.

- Đề cương, bố cục, nội dung của KHƯPSCTD thực hiện theo mẫu Phụ lục II 
ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg.

1.3. Hồ sơ thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
*Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt KHƯPSCTD.
- KHƯPSCTD được lập theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 

12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.



* Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức 

phù hợp khác đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND huyện (theo phân cấp) 
đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Điều chỉnh, cập nhật bổ sung Kế hoạch
Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau khi được phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu phải thực hiện điều chỉnh, cập nhật bổ sung thông tin vào bản Kế hoạch 
ứng phó sự cố tràn dầu khi:

- Có sự thay đổi các điều kiện dẫn đến thay đổi nội dung kế hoạch thì phải cập 
nhật bổ sung và cập nhật định kỳ hằng năm.

- Có những thay đổi lớn làm tăng quy mô sức chứa vượt quá khả năng ứng phó 
so với phương án trong kế hoạch thì phải lập lại kế hoạch trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

3. Yêu cầu các chủ cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
Thực hiện ngay việc rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nếu có 

hoạt động về khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng, tàng trữ xăng, 
dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu thì phải thực hiện lập KHƯPSCTD 
theo hướng dẫn tại mục “1” gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND 
huyện, thành phố, thị xã theo phân cấp để được phê duyệt, xác nhận theo quy định.

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã: 
- Xây dựng KHƯPSCTD cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

trình UBND tỉnh phê duyệt, thời gian xong trước Quý I năm 2022.
- Hướng dẫn các đối tượng thuộc cấp huyện quản lý hoặc phê duyệt thủ tục 

hành chính về môi trường lập KHƯPSCTD trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện KHƯPSCTD của các cơ sở, dự án thuộc địa bàn quản 
lý; định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KHƯPSCTD 
của địa phương gửi về Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp 
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về lập, thẩm định và 
phê duyệt KHƯPSCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực hiện nếu 
có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi ý kiến hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên 
và Môi trường (qua Chi cục Bảo vệ môi trường, SĐT: 02203.89.89.36) để được giải 
đáp hoặc báo cáo UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Phòng TNMT các huyện, TP, TX;
- Website của Sở TNMT;
- Lưu: VT, CCBVMT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Hồng Minh
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