
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:   630    /UBND-KT  Bình Thuận, ngày   04   tháng 3 năm 2022 

V/v khẩn trương tìm kiếm 

thuyền viên tàu cá BTh 

99458 TS bị mất tích 

                                          Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; 

- Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết; 

- UBND thị xã La Gi. 

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh tại Báo cáo số 49/PCTT-VP ngày 04 tháng 3 năm 2022 và Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh tại Công văn số 458/BCH-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 

2022 về việc thông tin tìm kiếm cứu tàu cá BTh 99458 TS bị chìm do sóng to, 

gió lớn ngày 03/3/2022 hiện còn 03 lao động chưa được tìm thấy (gửi kèm 

theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động tàu BP 11.19.01 (CN09) 

thuộc Trạm Tìm kiếm cứu nạn Phú Quý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú 

Quý tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên biển. 

2. Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, 

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi thông tin tìm kiếm cứu nạn hoặc huy động các 

tàu thuyền công suất lớn của địa phương hiện đang hoạt động trên biển, gần 

khu vực tàu cá BTh 99458 TS bị nạn tăng cường quan sát, tham gia hỗ trợ tìm 

kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích trên biển. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khẩn trương có văn bản đề 

nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tiếp tục thông tin cho Bộ Tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo 

cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá BTh 99458 TS 

bị nạn tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt các lao động hiện còn đang bị mất tích 

trên biển, cứu vớt kịp thời nếu phát hiện./. 

Nơi nhận:             KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;             PHÓ CHỦ TỊCH                      
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;      

- Đài PTTH; Báo Bình Thuận; 

- Lưu: VT, TTTT, KT. Thường.              

 

             Nguyễn Văn Phong        
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