
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1435/SNN-TL 

V/v phương án dự trữ hàng hóa phục vụ 

công tác PCTT & TKCN năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Quảng Trị, ngày 07  tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại văn bản số 3642/UBND-

TM ngày 31/7/2020 và văn bản số 2617/STC-QLNS ngày 06/8/2020 của Sở Tài 

chính về việc phương án dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2020. Sau 

khi nghiên cứu, xem xét đề nghị của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT 

ý kiến như sau: 

- Về số lượng và mặt hàng dự trữ: Thống nhất với số lượng và mặt hàng 

dự trữ phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 

như đề xuất của Sở Công thương. Đồng thời, đề nghị xem xét, bổ sung dự trữ 

thêm một số vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu về y tế phục vụ phòng chống dịch 

Covid khi xảy ra thiên tai. 

- Về địa bàn phục vụ: Đề nghị Sở Công thương xem xét cân đối trên số 

lượng hàng hóa dự trữ để phân công địa bàn phục vụ cụ thể cho từng đơn vị phụ 

trách, tránh chồng lấn, thiếu địa bàn (thành phố Đông Hà phân công nhiệm vụ 

dự trữ hàng hóa cho cả 02 đơn vị trong khi huyện đảo Cồn Cỏ không có đơn vị 

phụ trách). 

- Về thời gian: Thống nhất thời gian dự trữ theo đề xuất của Sở Công 

thương.  

 Kính báo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, CCTL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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