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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

   Số:          /SYT-NVYD 
V/v thực hiện Phương án ứng 

phó với thiên tai trong thời 

gian tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày          tháng 5 năm 2021 

 
 

                          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 
 

           Thực hiện Phương án số 75/PA-UBND  ngày 10/5/2021 của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lạng Sơn về 

việc ứng phó với thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh dự kiến, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào 

ngày 23/5/2021, trong thời gian từ nay đến khi diễn ra cuộc bầu cử, các loại hình 

thiên tai có khả năng xuất hiện và tác động trên địa bàn tỉnh gồm: lốc, sét, mưa 

đá, mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, nắng nóng.  

 Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra như dự kiến 

của Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện 

phương án ứng phó như sau: 

 1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền 

 - Tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến thời tiết, thiên tai trên địa 

bàn; phổ biến, tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về phòng 

chống thiên tai và hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai tại đơn 

vị và địa bàn; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, 

hoạt động của tại đơn vị để nâng cao năng lực, phát huy ý thức tự giác, chủ động 

phòng tránh, ứng phó thiên tai của cán bộ, viên chức và người lao động. 

 - Cập nhật nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền để 

phổ biến kiến thức phòng,chống thiên tai đến mọi người trong đơn vị phù hợp với 

tình hình tại đơn vị; sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống kết hợp 

hiện đại. 

 2. Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” 

 (1) Chỉ huy tại chỗ: 

 - Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT &TKCN, phân công giao nhiệm vụ cụ thể 

đến từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tại các điểm tổ chức bầu cử.  

 - Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết, thiên 

tai và thông tin tình hình thời tiết, thiên tai để mọi người trong đơn vị được biết. 

Tăng cường thực hiện các hoạt động thông tin liên lac̣ trong chỉ huy, chỉ đạo. 

 - Rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn đảm bảo hiệu quả, sát thực tế đơn vị. Trong đó chú trọng đến 
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phương án đảm bảo an toàn tại các điểm bầu cử, tránh khả năng làm gia tăng rủi 

ro khi có thiên tai. Sẵn sàng phương án cho khu dân cư lân cận các vị trí có nguy 

cơ sạt lở cao. Lập phương án di chuyển tại các khu vực nguy hiểm, vùng thường 

xuyên bị ảnh hưởng, chia cắt bởi thiên tai đến và về từ điểm bầu cử an toàn. 

 (2) Lực lượng tại chỗ 

 - Tăng cường trao đổi, chia sẻ, nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa 

các lực lượng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bố trí lực lượng 

tại trụ sở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

 - Các đơn vị chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai... phân 

công nhiệm vụ, vị trí cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân tại các điểm bỏ phiếu 

đảm bảo an toàn, nhanh chóng khi có tình huống xảy ra. 

 (3) Phương tiện, vật tư, trang thiết bị tại chỗ 

 - Chủ động dự trữ thuốc  men, vật tư, nhu yếu phẩm; chuẩn bị sẵn sàng 

phương tiện, lực lượng ứng trực, thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, không để bị 

động khi có tình huống xảy ra. 

 - Sẵn sàng phương tiện, vật tư trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để 

tổ chức ứng cứu, đảm bảo liên lạc thông suốt khi có thiên tai xảy ra cũng như vận 

chuyển người, trang thiết bị đến các khu vực bị chia cắt khi thiên tai xảy ra. 

 - Vận động cán bộ, viên chức và người lao động chuẩn bị sẵn sàng trang 

thiết bị đảm bảo an toàn đi tham gia bầu cử khi có tình huống thời tiết nguy hiểm, 

thiên tai xảy ra. 

 (4) Hậu cần tại chỗ 

 - Chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước uống để cung cấp cho 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 - Vận động, tuyên truyền cán bộ, viên chức và người lao động dự trữ nhu 

yếu phẩm, nước uống, thuốc men cơ bản... đảm bảo đủ dùng trong 03 ngày khi có 

thiên tai. 

 3. Xây dựng các kịch bản để sẵn sàng phương án đảm bảo y tế cho việc tổ 

chức bỏ phiếu tại các địa điểm sơ tán tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai 

lớn; 

 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng 

thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN địa phương và Ban chỉ huy PCTT của 

Sở  Y tế để xử lý kịp thời các tình huống; 

 5. Báo cáo kết quả triển  khai thực hiện về Ban chỉ huy PCTT của Sở Y tế 

(phòng Nghiệp vụ Y – Dược) trước ngày 18/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh về phòng chống thiên tai tỉnh ./. 
 

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD (TMC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Lý Kim Soi 
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