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SỞ Y TẾ 

 

Số:  2551 /SYT-NVY 

V/v ứng phó với vùng áp thấp trên 

khu vực giữa biển đông   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 15  tháng  10  năm 2020 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 5435/BYT-KHTC ngày 08/10/2020 của Bộ Y tế về 

việc ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới và thời 

tiết, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có 

phương án chuẩn bị phòng, chống. 

2. Rà soát các kế hoạch, phương án phòng, chống bão, lũ của đơn vị, đảm 

bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai khi có yêu cầu. 

3. Tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho 

nạn nhân do ảnh hưởng của mưa, bão gây ra; bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa 

chất, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4. Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 2337/KH-SYT ngày 18/9/2020 của 

Sở Y tế về phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế An Giang năm 

2020-2021. 

5. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu và khả năng bảo đảm y tế 

của đơn vị, đề xuất về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) khi vượt quá khả năng của 

đơn vị. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

    
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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