
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2021 

V/v ứng phó với diễn biến 

mưa, lũ và thời tiết nguy hiểm 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

      Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

  

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-PCTT ngày 26/11/2021 của Trưởng Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình 

Định (đính kèm), Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các 

công việc sau đây: 

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của mưa, lũ và thời tiết 

nguy hiểm trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng, 

chống; rà soát các kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ; bảo đảm công tác 

cấp cứu, thu dung, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân không bị 

gián đoạn. 

2. Kiểm tra, rà soát phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, 

lũ,… đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, xảy ra lũ quét, sạt lở đất...; 

tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người bệnh, nhân viên y tế cũng như thuốc, trang thiết bị y tế tại các vùng có 

nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND địa phương cần 

có phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và các giải pháp 

bảo đảm cách ly cần thiết, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế tại những nơi tập trung đông người, các điểm sơ tán phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương. 

4. Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát cơ số thuốc, 

hóa chất, trang thiết bị phòng chống bão lụt, phòng chống dịch; đảm bảo cung 

ứng đầy đủ thuốc, hóa chất xử lý nước, xử lý môi trường cho các trạm y tế; chỉ 

đạo cung ứng viên khử khuẩn nước cho người dân vùng có nguy cơ ngập lụt để 

xử lý nước sinh hoạt trong thời gian ngập lụt; chỉ đạo công tác vệ sinh môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công 

các đội y tế cơ động trực ban, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả 

do ATNĐ/bão, mưa, lũ gây ra. 

6. Các cơ sở điều trị tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu, sẵn sàng thu 

dung và cấp cứu cho nạn nhân do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, mưa, lũ; 

chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết; đảm bảo 

KHẨN 



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 phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

7. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thực hiện báo cáo 

nhanh kết quả triển khai công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai 06 

giờ 1 lần về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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