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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

       Số:           /SYT-NVYD 
V/v sẵn sàng ứng phó với cơn 

bão CONSON và mưa lớn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

 

                           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

        Thực hiện Công văn số 41/BCHPCTT-VP ngày 07/9/2021 của Ban chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn về việc sẵn sàng ứng 

phó với cơn bão CONSON và mưa lớn, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bản tin nhận định, dự 

báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, Đài khí tượng thủy 

văn của tỉnh, chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình huống thiên tai 

khẩn cấp cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là 

các khu vực sơ tán tập trung. 

 2. Chuẩn bị lực lượng vật tư, phương tiện đảm bảo Y tế theo phương 

châm “bốn tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với thiên tai lớn có thể xảy ra tại các khu 

vực do ảnh hưởng của cơn bão (mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất,). 

 3. Sẵn sàng các cơ sở y tế trong tình huống xảy ra thiên tai lớn. 

 4. Đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn thực hiện nhiệm vụ; cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. 

 5. Đảm bảo chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh có thể xảy ra. 

 6. Đảm bảo trực cấp cứu 24/24 giờ và duy trì thực hiện tốt công tác khám 

chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.  

 7. 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; 

 8. Báo cáo kịp thời những khó khăn bất thường ngoài khả năng xử lý về 

Ban chỉ huy PCTT của Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y - Dược, ĐT 0963201515) 

để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh về phòng chống 

thiên tai./. 

 
 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh(B/c); 

- 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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