
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

       Số:  

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 08/CT-BCT ngày 07/4/2020 

của Bộ Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Kon Tum, ngày     tháng     năm   

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế thành phố, Phòng KT&HT các huyện; 

- Công ty Điện lực Kon Tum; 

- Truyền tải điện Kon Tum; 

- Chi nhánh xăng dầu Kon Tum; 

-  Công ty cổ phần Vincom Retail - Chi nhánh tại tỉnh Kon Tum; 

- Siêu thị Co.op Mart Kon Tum; 

- Các đơn vị ngành công thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

 Ngày 07/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT về tăng 

cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Để chủ động 

phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả và giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do 

thiên tai gây ra, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị số 08/CT-BCT của Bộ Công Thương. Ngoài ra, chú trọng tổ chức thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1.Công ty Điện lực Kon Tum, Truyền tải điện Kon Tum, Chi nhánh xăng dầu 

Kon Tum: Thường xuyên cập nhật tình hình thông tin thời tiết; rà soát, bổ sung phương 

án phòng, chống thiên tai của đơn vị; triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của 

ngành cấp trên. 

2. Siêu thị Co.op Mart Kon Tum; Công ty cổ phần Vincom Retail - Chi nhánh tại 

tỉnh Kon Tum: 

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình 

hình kinh doanh của đơn vị. 

- Thực hiện dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu theo kế hoạch đã phê duyệt. 

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục 

các sự cố do thiên tai gây ra. 

3. Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Phối hợp với các đơn 

vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm lợi dụng thiên tai để tăng giá hàng hóa. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP BCH PCTT&TKCN Bộ Công Thương; 

- VP BCH PTTT&TKCN tỉnh Kon Tum; 

- Đăng tải Trang TTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Như Nhất 
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