
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:          /BQL-TNMT Sóc Trăng, ngày       tháng 8  năm 2021 

 
 
 

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Nhằm chủ động trong việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của 

cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để kịp thời xử lý các tình huống cháy, 

sự cố, tai nạn có quy quy lớn diễn biến phức tạp vượt quá khả năng ứng phó của 

lực lượng PCCC và CNCH tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban 

hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 về việc huy động 

lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tại nạn có quy mô lớn, diễn biến phức 

tạp trên phạm vi toàn tỉnh.  

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai Kế hoạch số 118/KH-

UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đến các 

doanh nghiệp để biết và thực hiện. 

Đính kèm: Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021. 

 

Nơi nhận:   KT. TRƯỞNG BAN 

- Như trên;       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Công an tỉnh; 

- Cổng TTĐT BQL; 

- BLĐ, các phòng;  

- Lưu: VT. 

V/v triển khai Kế hoạch huy động 

lực lượng, phương tiện và tài sản để 

xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn 

có quy mô lớn, diễn biến phức tạp 

trên phạm vi toàn tỉnh  
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