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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn 

trong ngành y tế năm 2022 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế, 

về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 

ngành Y tế năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 339/SYT-KHTC ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Y tế Đồng Tháp về việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-BYT ngày 19 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trong ngành Y tế năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-SYT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Y 

tế Đồng Tháp, về việc triển khai triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg 

ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; 

đồng thời ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; 

đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai, phù hợp với các nội dung chỉ đạo của Sở Y tế. Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH: 

Thành phố Cao Lãnh là trung tâm tỉnh lỵ của Đồng Tháp, tuy nhiên vẫn 

còn một số xã, phường vùng ven tiếp giáp với Sông Tiền, nên liên tiếp nhiều 

năm qua bị ảnh hưởng do sạt lở. Tình hình sạt lở bờ sông đã xảy ra ở một vài địa 

phương trên địa bàn1 gây ảnh hưởng không ít đến đời sống, kinh tế xã hội, tài 

sản, tính mạng và sức khỏe nhân dân. 

Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, đồng thời được sự hỗ trợ của Sở Y tế trong đầu tư sửa chữa, nâng cấp 

cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trực thuộc Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh. Từ đó, công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, phòng 

                                           
1 Xã Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Hòa An, Tịnh Thới, Phường 6, Phường 11. 
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chống lụt bão, bảo vệ tính mạng, tài sản và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân 

luôn được đảm bảo. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và nguy 

cơ có thể xảy ra thiên tai làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Để ứng phó có 

hiệu quả trong các tình huống khi có thiên tai xảy ra, kịp thời cứu chữa những 

nạn nhân, bệnh nhân, ngăn chặn không để dịch bệnh lớn xảy ra trong và sau 

thiên tai.  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị trực 

thuộc.  

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động trong công tác, dự 

phòng, sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên 

tai, thảm họa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; 

nhanh chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa nhằm hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra.  

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng con người, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, duy trì các hoạt động thường xuyên của Ngành, phối hợp tốt với các 

ngành liên quan đảm bảo chăm sóc sức khỏe, tài sản của nhà nước và nhân dân.  

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh không để dịch lớn xảy ra, cấp cứu kịp 

thời nạn nhân, bệnh nhân góp phần tích cực vào việc phục vụ sản xuất, ổn định 

đời sống nhân dân khi có thiên tai, thảm họa nhất là vào mùa mưa bão.  

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, bổ sung dự trữ vật chất (trang thiết bị, 

thuốc, hoá chất, vật tư y tế) để đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu bệnh 

nhân cũng như xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau 

thiên tai. 

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai của Tỉnh và Thành phố. 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cơ sở y tế; vai 

trò tham mưu của các phòng chức năng; chủ động tổ chức lực lượng và dự trữ 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các tuyến; đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; đáp ứng 

kịp thời và khắc phục có hiệu quả các tình huống thiên tai, bão lũ gây ra.  

- Cập nhật kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo tình hình, thông tin, tuyên 

truyền và hướng dẫn các biện pháp dự phòng, xử trí để góp phần giảm thiểu thiệt 

hại do thiên tai gây ra. 

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP: 

1. Quán triệt cho lãnh đạo, viên chức và người lao động ở các đơn vị trực 

thuộc nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, 
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ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; và Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 

19/01/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm, cứu nạn trong ngành y tế năm 2022 để có kế hoạch phù hợp.  

2. Phối hợp UBND xã, phường và các ngành, đoàn thể để sẵn sàng ứng phó 

kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa; nhanh 

chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do thiên tai, thảm họa gây ra. 

- Phối hợp lực lượng trong các tình huống thiên tai, thảm họa; huấn luyện, 

truyền thông cho người dân biết tự chăm sóc và chăm sóc sức khỏe trong thiên 

tai, thảm họa. 

3. Rà soát, kiện toàn Tổ cấp cứu ngoại viện; Tổ phản ứng nhanh; phân công 

ứng trực 24/24 khi có tình huống thiên tai thảm họa xảy ra trên địa bàn; xây 

dựng kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, đơn vị.  

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

- Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn liên quan các nội dung phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực tuyên truyền viên về 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Sở Y tế tổ chức. 

5. Chuẩn bị tốt công tác bảo đảm hậu cần phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn: 

- Dự trù cơ số thuốc, vật tư y tế để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó 

với thiên tai, thảm họa (khi có xảy ra); Tiếp nhận, bảo quản vật tư, hóa chất, 

thuốc phòng chống thiên tai từ nguồn hỗ trợ của tuyến trên và cấp phát kịp thời 

cho địa phương bị ảnh hưởng đảm bảo sử dụng có hiệu quả. 

- Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều 

trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn 

trong các trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng 

của người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ 

em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Phải đảm bảo tuân thủ nghiêm 

hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

6. Kịp thời cập nhật và triển khai các thông tin chỉ đạo của Sở Y tế, 

Ban chỉ đạo Tỉnh, Thành phố về phòng chống thiên tai trên Website của 

đơn vị: 

Phối hợp UBND xã, phường và các ngành, đoàn thể hướng dẫn người dân 

làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.  

7. Kiểm tra, giám sát:  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, 

thảm họa; kiểm tra toàn bộ phương triện phòng cháy chữa cháy, phương tiện 
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tham gia tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn 

tại các đơn vị trực thuộc. 

- Phối hợp Phòng Y tế tham mưu UBND Thành phố tổ chức đoàn kiểm tra 

liên ngành kiểm tra các địa phương về phòng chống thiên tai theo phân công của 

Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống thiên tai. Tổng hợp báo cáo kết quả 

kiểm tra theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các khoa, phòng Trung tâm Y tế: 

- Giao khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng phối hợp phòng Kế hoạch – 

Nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tham mưu Ban Giám đốc triển khai thực hiện; đề 

xuất cử viên chức tham gia các lớp tập huấn về phòng chống thiên tai thảm họa 

do Sở Y tế tổ chức. 

- Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng phối hợp phòng Kế hoạch – Nghiệp 

vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời công tác phòng chống thiên tai, thảm họa; 

đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết (nếu có);  

- Các khoa, phòng liên quan lập dự trù hóa chất, vật tư y tế, đề xuất nhân 

lực tham gia các Tổ cấp cứu; Tổ phản ứng nhanh; đề xuất phương án xử trí; 

tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị 

liên quan triển khai kế hoạch ứng phó; 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS chuẩn bị sẵn sàng các đội phòng 

chống dịch cơ động, dự trữ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất; Phối hợp các đơn vị 

liện quan tổ chức cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong và 

sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa.  

2. Các đơn vị trực thuộc: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực cho công tác sơ cấp cứu, 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình để chủ động, sẵn 

sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra. 

- Có phương án bảo đảm bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị; 

phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn 

trong các trường hợp thiên tai, bão lũ và phải đảm bảo tuân thủ nghiêm hướng 

dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

- Lồng ghép vào kinh phí đơn vị hàng năm, kinh phí Chương trình Mục tiêu 

Y tế - Dân số và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Nguồn viện trợ, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức (nếu có). 

- Tranh thủ nguồn kinh phí công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn ở địa phương. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành Y tế năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Y tế TP Cao Lãnh (ph/h); 

- Các Khoa, Phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường; 

- UBND TP Cao Lãnh (b/c); 

- Phòng KHTC/ Sở Y tế (b/c); 

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu: VT, YTCC-DD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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