
BỘ Y TẾ 
_________ 

 

Số:          /BYT-MT 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian 

tới tần suất xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng, gây mưa lớn và có thể xảy 

ra tình trạng bão lũ trên diện rộng. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống 

thiên tai và Công điện 1311/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động 

ứng phó với bão, mưa lũ, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

huống xảy ra thiên tai, bão lũ, Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai” (Hướng dẫn được gửi kèm tại 

phụ lục). 

 Bộ Y tế xin gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để biết và xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 chủ 

động ứng phó trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết); 

- BCĐ TW về PCTT; 

- BCH PCTT&TKCN BYT; 

- Các Vụ, Cục: VPB, KHTC, MT, YTDP, KCB; 

- Các Viện; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP (để t/h); 

- Lưu: VT, MT. 
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