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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 
 

Số:               /SYT-NVY&QLHN 

 

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn do 

ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày           tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

 

Thực hiện Công điện số 1584, ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai công tác y tế chủ động ứng phó với cơn bão số 8 và mưa lũ; Văn bản số 

38/BCH-VPTT, ngày 13/10/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng hoàn 

lưu bão số 8. Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt 

Bắc, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều 13 tháng 10 đến ngày 

15 tháng 10 ở các nơi trên khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa 

rất to với lượng mưa phổ biến 70mm-120mm/đợt; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có 

nguy cơ sảy ra trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh 

hưởng hoàn lưu bão số 8, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức trực ban 24/24h theo dõi cập nhật các bản tin dự báo diễn biến 

của bão số 8, diễn biến mưa, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, thông tin kịp thời 

đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ y tế để chủ động các biện pháp phòng, tránh 

hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong điều kiện vừa phải thực hiện phòng 

chống COVID-19; tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó theo Kế hoạch số 

923/KH-SYT, ngày 22/4/2021của Sở Y tế về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn (PCTT&TKCN) ngành y tế Phú Thọ năm 2021. 

2. Rà soát cơ số thuốc, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt bão 

(Nhà bạt, phao cứu sinh, xuồng cứu nạn ...;  phân công các thành viên đội cấp 

cứu cơ động thường trực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra và khi có 

chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN ngành y tế. 

3. Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 

- Tổ chức trực ban 24/24, luôn cập nhật, theo dõi sát tình hình diễn biến của 

mưa lũ; đảm bảo thông tin liên lạc, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời; 

- Chủ động xử lý tình huống, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng trên 

địa bàn trong công tác hiệp đồng cứu hộ, cứu nạn. Sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 
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- Rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ của đơn vị 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong điều kiện vừa phải thực hiện phòng chống 

COVID-19 vừa đáp ứng tình huống mưa lũ, bão lớn; 

- Hướng dẫn các đơn vị y tế triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh 

dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong và sau mưa, bão, lũ. Dự trù đủ cơ 

số hóa chất, sinh phẩm cần thiết; duy trì các đội phòng chống dịch cơ động sẵn 

sàng hỗ trợ các tuyến cơ sở khi có yêu cầu. 

5. Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành y tế chủ động 

theo dõi sát công tác phòng, chống lụt bão tại các địa bàn được phân công, kịp 

thời báo cáo tình hình bão lũ cho Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN của ngành. 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện và điện báo khẩn cấp những thiệt hại 

về người và tài sản do mưa, lũ, dông, sét, lũ quét và sạt lở đất xẩy ra trên địa bàn 

về Sở Y tế (qua Phòng NVY&QLHN); Gmail: phongnvysytpt@gmail.com hoặc 

liên hệ: Bs Phạm Văn Tính (SĐT: 0912.509.032), BS Vũ Việt Hà (SĐT: 

0915.562.220) để phối hợp giải quyết. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- GĐ và các PGĐSYT (để b/c); 

- BCH PCTT&TKCN ngành y tế; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(Bình).    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Giang Long 
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