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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cửa hàng xăng dầu  

Cốc San tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai của Công ty  

Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động Ứng phó sự cố tràn dầu; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch Quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu;  

Xét nội dung Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Cốc 
San tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 
gửi kèm Văn bản số 886A/XDHN-KHĐT ngày 20/4/2021 của Công ty Cổ phần xăng 
dầu dầu khí Hà Nội và ý kiến tham gia của các sở ngành; 

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 261/TTr-
STNMT ngày 07/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu 
Cốc San tại tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai được lập bởi Công ty 
Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Phạm vi, quy mô: 

- Cửa hàng xăng dầu tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có vị trí: 

+ Phía Tây tiếp giáp cánh đồng; 

+ Phía Đông tiếp giáp đường Quốc lộ 4D; 

+ Phía Nam tiếp giáp nhà dân thôn Toòng Chú, xã Cốc San; 

+ Phía Bắc tiếp giáp nhà dân thôn Toòng Chú, xã Cốc San; 

- Cửa hàng gồm có các hạng mục: 

+ Nhà bán hàng diện tích 50m2 chia làm 2 phòng; 

+ Mái che cột bơm, diện tích 100m2; 



+ Nhà kho chứa dầu nhờn, diện tích 20m2; 

+ Nhà hành chính, diện tích sàn 100m 2 (02 tầng); 

+ Nhà kho 01 tầng, diện tích 40m2. 

2. Công suất:  

03 bể sức chứa tối đa 45m3, gồm: 01 bể 25m3 và 02 bể 10m3 

Điều 2. Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội và các đơn vị có liên quan 
có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung trong kế hoạch Ứng phó 
sự cố tràn dầu đã được UBND tỉnh phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc về bảo vệ 
môi trường sau đây:  

1. Công tác phòng ngừa sự cố tràn dầu: 

- Bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị theo bản kế hoạch ứng phó sự 
cố tràn dầu đã được phê duyệt. 

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng ứng phó 
sự cố tràn dầu cho cán bộ, công nhân viên. Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức thực 
hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường. 

- Thường xuyên kiểm tra quy trình xuất nhập, kinh doanh xăng dầu; tình trạng 
phương tiện, máy móc, trang thiết bị đảm bảo vận hành theo đúng quy định. 

2. Công tác ứng phó sự cố tràn dầu: 

Khi phát hiện có sự cố tràn dầu xảy ra tại cơ sở, Công ty phải nhanh chóng tổ 
chức, huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại 
chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" để triển khai ứng phó 
kịp thời theo kế hoạch đã được phê duyệt; Khẩn trương báo cáo về Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp 
chỉ đạo xử lý. 

3. Công tác đánh giá, xác định và giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố 
tràn dầu gây ra:  

Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 
với các ngành chức năng xác định nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu, mức độ thiệt 
hại đến các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường; giám định thiệt hại, tính toán chi 
phí và giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

4. Công tác báo cáo: 

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội 
phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của đơn 
vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Phòng cảnh sát phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh; Văn phòng thường trực Ban chỉ 
huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để quản lý, theo dõi.  

5. Lưu giữ, niêm yết Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: 

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu phải được lưu giữ tại đơn vị. 

- Niêm yết bản tóm tắt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và phổ biến tới toàn 
thể cán bộ, công nhân viên theo quy định. 

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội 
phải thường xuyên cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu nhằm nâng cao hiệu 



quả chuẩn bị sẵn sàng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại đơn vị mình 
(nếu xảy ra); 

Khi Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cần sửa đổi, bổ sung, Công ty Cổ phần 
xăng dầu dầu khí Hà Nội phải báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện sau khi 
có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 4. Ủy nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 
trường, Công Thương; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Chánh Văn phòng thường 
trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Công an 
tỉnh Lào Cai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai; Giám đốc Công ty 
Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Công thương; 

- CT, PCT1; 

- Như Điều 5 QĐ; 

- PCVP1; 

- Lưu VT, KT1. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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