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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 18 tháng  9  năm 2020 

 

                                   

KẾ HOẠCH 

 Phòng, chống bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn 

Ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2020 - 2021 

 

  

An Giang là tỉnh đầu nguồn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hằng năm 

có gần 70% diện tích tự nhiên bị ngập lũ, thời gian ngập lũ từ tháng 7 đến tháng 11 

hằng năm, theo đó là tình hình sạt lở bờ sông đã xảy ra ở một vài địa phương trong 

tỉnh 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 Ngành và của Cấp ủy, 

chính quyền địa phương, đồng thời duy trì công tác kiểm tra, tham mưu đề xuất sửa 

chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế các tuyến. Từ đó, công tác ứng phó 

thiên tai, phòng chống lụt bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được đảm bảo. 

 Trước tình hình biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp và nguy cơ có thể 

xảy ra thiên tai trong năm 2020 - 2021 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. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 

năm 2020 - 2021 cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

 - Chuẩn bị sẵn sàng để phòng, chống thiên tai, lụt, bão, thảm họa có thể xảy 

ra, đảm bảo tài sản và tính mạng cho nhân dân. 

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, thuốc men kịp thời cấp cứu bệnh 

nhân, nạn nhân; làm giảm thiểu tác hại của thiên tai, thảm họa ở mức thấp nhất.  

 - Đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ trong mọi tình huống. 

 - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; khôi 

phục nhanh các hoạt động y tế nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân trước, trong và sau khi có thiên tai, thảm họa. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

      1. Trước khi có bão lụt, thiên tai, thảm họa xảy ra:  
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 1.1. Công tác tổ chức: 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-

TKCN) đồng thời phân công trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể, rõ ràng, đơn 

vị trực tiếp chỉ đạo, theo dõi (những nhiệm vụ trọng tâm, những vùng trọng điểm). 

- Các đơn vị trong Ngành tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCLB-

TKCN năm 2019, đồng thời căn cứ vào tình hình đặc điểm diễn biến thời tiết, khí 

hậu hằng năm cũng như dự báo của các cơ quan chức năng để xây dựng Kế hoạch 

PCLB-TKCN năm 2020 - 2021 cho đơn vị mình thiết thực và cụ thể. 

- Lãnh đạo, Cấp ủy Đảng, đoàn thể các đơn vị cần phải quán triệt và thực 

hiện tốt các luật, pháp lệnh và các văn bản dưới luật có liên quan đến công tác 

phòng chống thảm họa như: Pháp lệnh phòng chống bão lụt, Pháp lệnh Bảo vệ đê 

điều, Pháp lệnh Bảo vệ công trình thủy lợi, Luật Quản lý tài nguyên nước, Luật 

Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, của Bộ Y tế về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và các văn bản quy 

định khác: Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế phê duyệt 

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019-

2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Công văn số 434/UBND-KTN ngày 27/4/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống 

thiên tai năm 2020; Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 7/7/2020 của Tỉnh 

ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí 

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

khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang. 

1.2. Tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tìm 

kiếm cứu nạn và truyền thông giáo dục cho cộng đồng: 

 - Tăng cường công tác truyền thông – Giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong 

cộng đồng biết cách phòng tránh thương vong có thể xảy ra hàng loạt trong thảm  

họa. 

- Tập huấn lại chuyên môn về phòng chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh 

môi trường trước, trong và sau lụt bão; về phòng cháy chữa cháy; về công tác sơ 

cứu, cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân cho cán bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. 

1.3. Sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân: 

- Tổ chức bộ phận thường trực 24/24 giờ tại các tuyến, củng cố các đội 

chống dịch lưu động: Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện đa khoa 

khu vực tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố (gọi tắt là TTYT huyện), ngoài việc tổ chức 

lực lượng phòng chống thiên tai tại đơn vị còn phải chuẩn bị sẵn sàng máy móc, 

trang thiết bị y tế, thuốc men, hoá chất,… để chi viện cho các đơn vị khác khi có 

lệnh điều động. 
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- Có kế hoạch chủ động ứng phó thiên tai trước khi xảy ra về đảm bảo an 

toàn tính mạng cán bộ y tế, bệnh nhân, bảo quản kho tàng tài sản trong mùa lũ, hạn 

chế đến mức thấp nhất các thất thoát, hư hỏng tài sản do thiên tai gây ra, đảm bảo 

điều kiện hoạt động của đơn vị. 

- Các Bệnh viện trong tỉnh củng cố khoa hồi sức cấp cứu, ngoại, chấn thương 

để kịp thời thu nhận bệnh nhân. 

- Trung tâm Y tế huyện phân công cán bộ bám sát nhân dân khu vực có 

bão lụt, thiên tai xảy ra để triển khai kịp thời công tác cấp cứu, phòng chống 

dịch bệnh, xử lý nước cho sinh hoạt, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức 

khỏe ban đầu đối với nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương, cáng, áo phao 

để làm tốt công tác sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân được nhanh chóng và an 

toàn. 

- Các Bệnh viện đa khoa, TTYT huyện cần làm tốt công tác kết hợp với 

Quân – Dân Y, Ban Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, Công an, Hội Chữ 

thập đỏ, lực lượng xung kích địa phương tổ chức các chốt tìm kiếm cứu nạn, 

khám chữa bệnh và sơ cấp cứu ban đầu. Lực lượng y tế tham gia gồm: cán bộ 

Trạm Y tế xã, nhân viên y tế ấp và lực lượng hành nghề y dược tư nhân.  

- Đối với các địa phương có địa bàn rộng khi bão lụt dễ bị chia cắt đi lại khó 

khăn phải thực hiện phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, 

vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.  

 - Về tổ chức lực lượng:  

* Tuyến tỉnh thành lập: 

  - 03 Đội Y tế lưu động gồm: Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh 

viện đa khoa khu vực tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu;  

 - 02 Đội công tác chống dịch và vệ sinh môi trường của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật. 

 * Tuyến huyện thành lập: 

 - Mỗi Trung tâm y tế huyện thành lập 02 Đội cơ động chống dịch, vệ sinh 

môi trường và 01 Đội cấp cứu ngoại viện (trừ TTYT thị xã Tân Châu). 

* Tuyến xã thành lập: Mỗi Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức 01 tổ y tế 

lưu động hỗ trợ cho công tác cứu nạn và chống dịch.   

  - Về công tác hậu cần: 

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 

phục vụ công tác PCLB - TKCN đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu khi có thiên tai 

xảy ra. 

+ Chủ động tham mưu cho UBND địa phương bố trí ngân sách địa phương 

chi cho hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
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+ Chuẩn bị thuốc men, các phương tiện, lương thực, thực phẩm, nước uống, 

dầu, đèn pin cho cán bộ đi làm nhiệm vụ và bệnh nhân khi thảm họa xảy ra mà địa 

hình giao thông bị chia cắt. 

1.4. Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, TTYT huyện: Có trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh 

môi trường trước, trong và sau bão lụt cho nhân dân trên địa bàn; đồng thời phải 

chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, thuốc men, hóa chất...để sẵn sàng chi 

diện cho các tuyến dưới. 

- Phối hợp với các Ban ngành liên quan tăng cường truyền thông, giáo dục 

sức khỏe, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong 

mùa mưa bão; Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, cung 

cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm, giáo dục nhân dân những kiến thức cơ bản 

về ăn sạch, uống sạch, ở sạch và đảm bảo môi trường sạch, xử lý nước cho sinh 

hoạt trong và sau bão lũ, thiên tai. 

- Tích cực hướng dẫn và vận động nhân dân xử lý tốt phân, nước, rác, tuyên 

truyền, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị phương tiện trữ nước cho sinh hoạt và túi 

thuốc gia đình thông thường để tự phục vụ. 

- Có biện pháp quản lý chặc chẽ các ổ dịch cũ, kịp thời phát hiện, giám sát và 

xử lý dịch kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. 

1.5. Chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo công trình: 

- Các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã/phường/thị trấn tiến hành kiểm 

tra, đánh giá thực trạng, chất lượng công trình về nhà cửa, kho thuốc, vật tư y 

tế...để có kế hoạch cụ thể chủ động PCLB –TKCN trong mọi tình huống. 

- Huy động nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình đảm bảo thu 

dung bệnh nhân, người bị nạn khi thiên tai, thảm họa xảy ra. 

- Tất cả các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ: Dây thép buộc, cọc chống, nilon, 

đèn pin...để chằng chống, che đậy nhà cửa, kho tàng (Đặc biệt chú ý các nhà cấp 4, 

Phòng mổ, Khoa/phòng cấp cứu, Kho thuốc hóa chất, các công trình xây dựng...) 

mỗi khi có thông tin về bão lụt, thảm họa, thiên tai...; 

Có phương án di chuyển bệnh nhân, bảo vệ tài sản và chuẩn bị vị trí mới, với 

đủ cơ sở vật chất thiết yếu để khi có bảo lụt, thiên tai xảy ra thì công tác khám chữa 

bệnh, cấp cứu người bệnh không bị gián đoạn; 

Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế và các trang thiết bị khác 

phục vụ công tác PCBL-TKCN ở tất cả các tuyến theo đúng quy định. 

- Khi có dự báo bão lụt, thiên tai hoặc trong bão lụt, thiên tai thì một số thiết 

bị sau đây phải được ưu tiên đặc biệt để phục vụ cấp cứu người bệnh, giải quyết 
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hậu quả của bão lụt, thiên tai: Ô tô, máy phát điện, cơ số thuốc, dụng cụ y tế, hóa 

chất, áo phao, nhà bạt,... 

2. Khi có dự báo bão lụt, thiên tai và khi bão lụt, thiên tai xảy ra. 

 Nhiệm vụ chung đối với tất cả các đơn vị trong ngành: 

- Đảm bảo tổ chức thường trực 24/24 giờ, đảm bảo tất cả các đối tượng khi bị 

bệnh và bị nạn đều được điều trị và cấp cứu kịp thời.  

- Cử cán bộ thường trực theo dõi sát diễn biến của bão lụt, thiên tai, thảm họa 

để báo cáo Ban Lãnh đạo và có biện pháp xử lý kịp thời. 

-  Tất cả các tuyến y tế (hệ điều trị) từ công lập đến tư nhân trong tỉnh chuẩn 

bị đầy đủ nhân lực, xe ô tô, trang thiết bị cấp cứu, thuốc men, hóa chất sẵn sàng 

tiếp nhận cấp cứu hàng loạt và chi viện cho các đơn vị khi cần thiết. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và TTYT huyện (hệ dự phòng) tăng cường 

hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân xử lý môi trường, theo dõi giám sát chặt tình hình 

dịch bệnh, nếu phát hiện có dịch phải có mọi biện pháp để khống chế, bao vây và 

dập tắt kịp thời. 

- Lực lượng cơ động của các đơn vị phải có đủ thuốc men, y dụng cụ, bám 

sát cơ sở làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cứu, cấp cứu ban đầu 

cho mọi lực lượng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ăn uống hợp vệ 

sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng bệnh đường tiêu 

hóa, bệnh tiêu chảy, bệnh ngoài da, bệnh đau mắt đỏ,...cần chú ý các đối tượng: 

người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, đối tượng chính sách,... 

- Các đơn vị có kế hoạch bảo vệ bệnh nhân, nạn nhân, thuốc men, y dụng cụ 

và cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong mọi tình huống không để tổn thất, mất mát 

ảnh hưởng đến công tác phục vụ. 

- Các đội cấp cứu, đội chuyển thương, đội phòng chống dịch thường xuyên 

có đủ thuốc men, hóa chất và trang thiết bị y tế, ô tô cấp cứu theo quy định, vừa 

làm nhiệm vụ tại đơn vị vừa phải sẵn sàng chi viện cho các đơn vị khác khi có lệnh. 

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện để không bị động khi bị mất điện 

lưới ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, bảo quản máu, vắc xin... 

3. Khắc phục hậu quả sau thảm họa, thiên tai. 

- Nhanh chóng khôi phục, sửa chữa lại các cơ sở y tế bị hư hỏng, kịp thời 

tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Các bệnh viện tuyến tỉnh sẵn 

sàng tăng cường cán bộ chuyên môn, thuốc men và trang thiết bị y tế để hỗ trợ các 

đơn vị cấp cứu bệnh nhân, nạn nhân. 

- Sau khi bão lụt, thiên tai kết thúc phải kịp thời thống kê các thiệt hại về 

người và tài sản báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) bằng điện thoại, sau từ 
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01 đến 03 ngày phải báo cáo bằng văn bản về thiệt hại của bão lụt, thiên tai, đề xuất 

hỗ trợ, đề nghị biểu dương, khen thưởng gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y). 

- Tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ, khắc 

phục hậu quả do bão lụt, thiên tai gây ra tại đơn vị. 

- Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và tổ chức điều trị, xử lý các dịch 

bệnh: Tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da,... 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh làm sạch môi 

trường, xử lý nước cho sinh hoạt, xử lý gia súc, gia cầm chết, công trình vệ 

sinh...Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và TTYT huyện có biện pháp hỗ trợ các đơn vị 

trong vùng bão lụt, thiên tai để giải quyết hậu quả: Người, trang bị, hóa chất đảm 

bảo khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão lụt, thiên tai gây ra. Tăng cường tuyên 

truyền công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, xử lý nước cho sinh hoạt, 

giải quyết phân, nước, rác...trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, đơn vị 

tốt, đồng thời nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm các cá nhân, đơn vị phạm sai lầm, 

khuyết điểm trong phục vụ phòng chống thiên tai, thảm họa. 

- Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm theo dõi sát diễn biến trong và sau bão 

lụt, thiên tai để chỉ đạo, khắc phục, xử trí kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm (nếu 

có), bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân. 

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ 

 Dự trù thuốc, hóa chất phòng chống dịch, sơ cấp cứu ban đầu và điều trị 

bệnh thông thường:  

 Sở Y tế chuẩn bị 156 cơ số (xã, phường, thị trấn) mỗi cơ số 5.000.000 

đồng (bao gồm thuốc cấp cứu và thuốc điều trị bệnh thông thường). Trong đó:  

- Ngân sách địa phương: 156 cơ số (nếu có). 

        - Đề nghị hỗ trợ từ Bộ Y tế cơ số thuốc và hóa chất chống dịch khi có nhu cầu. 

 Nguồn thuốc dự trữ thường xuyên sẽ đề nghị Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm chuẩn bị đóng gói 156 cơ số thuốc, mỗi cơ số 5.000.000 đồng. 

 Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch chuẩn bị 

thuốc, hoá chất chống dịch, xử lý vệ sinh môi trường.  

 BVĐK trung tâm, BVĐK.KV tỉnh, BVĐK.KV Tân Châu chủ động xây 

dựng kế hoạch chuẩn bị ít nhất 02 cơ số thuốc khám chữa bệnh, mỗi cơ số 

5.000.000 đồng (thuốc cấp cứu, thuốc điều trị bệnh thông thường, bông, băng, nẹp 

xử trí khi có tai nạn).  

 Mỗi Trung tâm Y tế huyện chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị ít nhất 

02 cơ số thuốc khám chữa bệnh, mỗi cơ số 5.000.000 đồng (thuốc cấp cứu, thuốc 

điều trị bệnh thông thường, bông, băng, nẹp xử trí khi có tai nạn).  
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 Mỗi Trạm y tế xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch chuẩn bị ít nhất 01 

cơ số thuốc, mỗi cơ số 1.000.000 đồng (thuốc cấp cứu, thuốc điều trị bệnh thông 

thường, bông, băng, nẹp xử trí khi có tai nạn). Kiểm tra bổ sung túi thuốc cấp cứu 

của các Tổ cấp cứu ngoại viện. 

Ngoài kinh phí thường xuyên của ngành, Sở Y tế sẽ đề nghị UBND tỉnh bổ 

sung kinh phí chi trực tiếp cho công tác PCLB-TKCN, giảm nhẹ thiên tai khi có 

tình huống xấu xảy ra chi tiết như sau: (đính kèm dự toán kinh phí). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các đơn vị trong ngành Y tế chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng 

ngừa, ứng phó với tình huống bão lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện chế 

độ báo cáo theo quy định.  

          Trên đây là Kế hoạch hoạt động công tác Phòng, chống bão lụt – Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2020 – 2021 của Sở Y tế An Giang./. 

  

 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh;                                 

- VP BCH PCLB&TKCN tỉnh; 

- BGĐ - Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế tỉnh, huyện;  

- Các Phòng, ban SYT;  

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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