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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động 

  xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang. 

   

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND về Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại Điều 

4 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định như sau:  

“- Chủ cơ sở lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh để thẩm định và phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.  

- Đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước thời điểm Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực (tức ngày 31/3/2022) 

nhưng chưa có Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt theo quy định, 

phải xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 01 

năm kể từ ngày Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

có hiệu lực. Nếu quá thời hạn nêu trên cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và bị xử phạt theo quy định hiện hành đồng thời phải tiếp tục xây dựng kế 

hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở đã được phê duyệt, nếu 

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. Khi có những thay đổi lớn làm tăng 

quy mô sức chứa vượt quá khả năng ứng phó sự cố so với phương án trong Kế 

hoạch thì phải lập lại Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt”.  

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về hoạt động ứng phó sự cố 

tràn dầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác liên quan. Theo đó: 

“- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi 

không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp huyện 

hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 39 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. 
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- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt theo quy định tại điểm c khoản 6 và điểm c khoản 7 Điều 39 Nghị định số 

45/2022/NĐ-CP….”.  

Qua rà soát, theo dõi việc lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở 

trên địa bàn tỉnh thì đến nay đã gần hết 01 năm kể từ ngày Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực nhưng vẫn còn nhiều 

cơ sở chưa nộp hồ sơ và chưa được phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

cấp cơ sở như quy định nêu trên. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, thông báo trực tiếp đến tận các 

cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động xăng dầu trên địa bàn quản lý. 

Đảm bảo các chủ cơ sở, doanh nghiệp nhận được văn bản này và biết để thực 

hiện. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, nhắc nhở các cơ sở, doanh nghiệp thực 

hiện xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo đúng quy định (Có kèm 

theo danh sách các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động xăng dầu). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi 

trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường), địa chỉ: Số 837, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 

0296.856676 hoặc ông Phan Văn Phú (0986.000012) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Tô Hoàng Môn; 

- Sở Công Thương; 

- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ TTTNMT 

(Đăng công khai trên Website Sở); 

- Chi cục BVMT, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, pvphu, ntvan. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tô Hoàng Môn 
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