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KẾ HOẠCH
Bảo đảm dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn
thành phố Phan Thiết.
Thực hiện đề nghị của sở Công thương Bình Thuận tại văn bản số 963/SCTKHTH ngày 03/5/2018, về việc triển khai xây dựng Kế hoạch bảo đảm dự trữ
lương thực, hàng hóa thiết yếu dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết; UBND thành
phố xây dựng Kế hoạch bảo đảm dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố như
sau:
I. Mục đích và yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết phục
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố khi có
thiên tai xảy ra và kéo dài nhiều ngày.
- Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người do thiếu lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết khi thiên tai xảy ra với cường độ mạnh uy hiếp,
cô lập một số khu vực xung yếu trên địa bàn.
2. Yêu cầu:
Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở có liên
quan đóng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết tổ chức tổng kết, đánh giá rút
kinh nghiệm trong công tác triển khai phối hợp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn năm 2017 và các năm trước; trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch
cụ thể của đơn vị mình dự trữ vật tư, hàng hóa, các nhu yếu phẩm cần thiết đảm
bảo phục vụ tốt nhất khi có tình huống bão, lũ xảy ra sát với tình hình thực tế của
các đơn vị.
II. Nội dung:
1. Công tác tuyên truyền:
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản có liên quan như: Các Chỉ thị của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương,… các công văn chỉ
đạo, công điện của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trong giai đoạn 2018-2020, các kỹ năng, cách phòng chống và ứng phó
với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn; đặc biệt chú trọng
tại các khu vực xung yếu, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương,…
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- Thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm
phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu
nạn, khắc phục hậu quả của toàn dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức cộng
đồng về tác hại của thiên tai; thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động phòng
ngừa, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” các tác hại của
thiên tai do bão, lũ gây ra.
2. Công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu dự phòng sẵn sàng phục vụ công
tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng, dầu, vật liệu xây dựng, lương
thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, nước uống đóng chân trên địa bàn thành phố
Phan Thiết:
Để chủ động giúp nhân dân các địa phương trên địa bàn thành phố ổn định
đời sống và sản xuất sau khi thiên tai xảy ra, đặc biệt tại các khu vực xung yếu,
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở có liên
quan đóng chân trên địa bàn thành phố, trong kế hoạch kinh doanh thường xuyên
của cơ sở tính toán dự trữ, chuẩn bị một lượng hàng hóa thiết yếu nhất định, để bảo
đảm kịp thời sẵn sàng phục vụ nhân dân ở các vùng khi có thiên tai. Cụ thể như
sau:
+ Công ty CP vật tư xăng, dầu và dầu khí Bình Thuận, Công ty xăng dầu Bà
Rịa - Vũng Tàu (Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận).
+ Công ty CP vật liệu khoáng sản Bình Thuận, Công ty TNHH Thương Mại
Sản Xuất Quản Trung, Chi Nhánh Công ty CPTĐ Hoa Sen tại Phan Thiết - Bình
Thuận: dự trữ tôn, tấm lợp các loại, đinh vít, dây thép, xi măng.
+ Công ty CP Thương mại Bình Thuận, Siêu thị Co.opmart Phan Thiết,
Trung tâm thương mại Lotte Phan Thiết: dự trữ gạo, mì tôm, sữa, đường, nước
uống đóng chai, các loại mặt hàng thực phẩm sản xuất, đóng gói sử dụng ăn liền,…
+ Công ty TNHH Hải Nam: dự trữ các loại mặt hàng thực phẩm, hải sản
được sản xuất, đóng gói sẳn phục vụ cho việc sử dụng tại chỗ,…
3. Về cách thức vận chuyển hàng hóa:
- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối
hợp UBND các phường, xã có liên quan sẵn sàng điều động phương tiện, nhân lực
trên toàn địa phương kịp thời ứng phó vận chuyển hàng hoá đến địa bàn xảy ra
thiên tai.
- Đối với các địa bàn bị chia cắt, cô lập, không thể thực hiện cứu trợ bằng
đường bộ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an hỗ
trợ phương tiện vận chuyển chuyên dụng (như: trực thăng, tàu thuyền) để kịp thời
vận chuyển hàng hóa ứng cứu nhân dân.
4. Về cách thức phân phối hàng hóa:
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp
với địa phương xác định mặt hàng, số lượng cần thiết phải huy động để hỗ trợ, nếu
số lượng vượt quá thẩm quyền thành phố, UBND thành phố báo cáo đề xuất
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UBND tỉnh trưng mua của các doanh nghiệp; trực tiếp cùng địa phương giám sát
việc phân phối hàng hóa đến nhân dân đúng địa bàn, đúng đối tượng và theo dõi,
xác nhận để thanh toán tiền hàng đã trưng mua cho doanh nghiệp.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:
Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan
thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch này; chỉ đạo Văn phòng Thường
trực thường xuyên liên hệ, nắm bắt tình hình diễn biến của thiên tai để kịp thời
tham mưu triển khai ưng phó kịp thời.
2. UBND các phường, xã:
Chủ trì, phối hợp các phòng, ban đơn vị, theo chức năng phụ trách chủ động
liên hệ, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng xây dựng,
thực phẩm, nhu yếu phẩm đóng chân trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức triển
khai dự trữ, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi
có lụt, bão xảy ra, không để tình trạng thiếu nguồn cung cấp hàng hóa hỗ trợ cho
các vùng chịu ảnh hưởng.
3. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan
tại điểm 2, mục II Kế hoạch này nghiên cứu lập kế hoạch, phương án dự trữ hàng
hóa thiết yếu dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị mình
và danh mục điện thoại bộ phận thường trực gửi về Văn phòng thường trực Ban
chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Địa chỉ: số 390,
đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết; Điện thoại: 0252.3820098; Fax:
0252.3815753) để tổng hợp, theo dõi và đảm bảo sự thống nhất, thông suốt trong
quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành
phố.
UBND thành phố yêu cầu Trưởng Ban chỉ huy PCT&TKCN thành phố, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND phường, xã nghiêm túc triển khai
thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng
mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo
UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) để tổng hợp, báo cáo UBND
thành phố xem xét giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương;
- Ban Chỉ huy PCTT tỉnh;
- CT, PCT UBND Tp;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Các phòng ban, đơn vị thành phố;
- UBND 18 phường, xã;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, ĐTXD (V. ).
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