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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

       Số:          /SYT-NVYD 
V/v chủ động ứng phó với thiên 

tai những tháng cuối năm 2022 

và hỗ trợ công tác khám, chữa 

bệnh, khắc phục hậu quả sau 

thiên tai. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

                           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

         Thực hiện Công văn số 5259/BYT-KH-TC ngày 26/9/2022 của Bộ Y tế 

về việc chủ động ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm 2022, trong đó có 

nêu: “ Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 

những tháng  cuối năm 2022 thiên tai còn  diễn biến phức tạp, khó lường, trong 

đó có 03-05 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền 

nước ta dồn dập trong tháng 10 và 11 năm 2022”; công văn số 1260/ KCB-

QLCL&CĐT ngày 26/9/2022 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc Triển 

khai hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ. 

 Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai những tháng cuối 

năm 2022, Sở Y tế (Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) 

đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 

của Thủ tướng Chính  phủ, các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 

chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 

các văn bản của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Y tế về tăng cường 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 2. Rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn của đơn vị. Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc 

biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng, chống 

thiên tai. 

 3. Đối với các bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến huyện cần 

chuẩn bị phương án sẵn sàng tham gia hỗ trợ, cụ thể như sau: Nhân lực: cử 05-

10 người, thành phần gồm các bác sỹ, điều dưỡng/kỹ thuật viên chuyên ngành 

cấp cứu, hồi sức tích cực, ngoại, chấn thương, kiểm soát nhiễm khuẩn; chuẩn bị 

cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cấp cứu, hồi sức tích cực, ngoại 

chấn thương và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau thiên tai; sẵn sàng 



2 

 

2 

 

đến hỗ trợ cho các đơn vị khi có chỉ đạo từ cấp trên hoặc đề nghị hỗ trợ từ đơn 

vị. 

 4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2022; đảm bảo cung 

ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ 

thuốc, hoá chất, vật tư dự trữ trong thiên tai, không để bị động, bất ngờ. 

 5. Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên 

tai và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống bất thường; căn cứ nhu cầu thực tế, đơn 

vị đề xuất với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cấp bách. 

 6.  Xây  dựng, đề xuất nguồn kinh phí đơn vị cho  công  tác  phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. 

 7. Báo cáo kịp thời những khó khăn bất thường ngoài khả năng xử lý và 

tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra (nếu có) về Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn của Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y – Dược) để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh về phòng chống thiên tai./. 

 
Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Y tế (b/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đôc Sở (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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