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Hà Tĩnh, ngày 16  tháng 10 năm 2020 

            Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành. 

 
Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào Hồi 07 

giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ 

Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các 

tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 360km về phía Đông, sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; dự báo trong 12 giờ tới, áp 

thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25-30km, đến 19 giờ 

ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh 

Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định. Trong 12 đến 24 

giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 

20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một 

vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. 

Từ ngày hôm nay (16/10) đến ngày 21/10/2020, do ảnh hưởng không khí 

lạnh kết hợp với rìa Bắc dãi hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với 

áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên trên địa bàn toàn tỉnh sẽ 

có mưa to đến rất to, có ngày mưa đặc biệt to và dông, với tổng lượng mưa phổ 

biến 400 - 600mm/đợt, có nơi trên 900mm. 

 Thực hiện Công điện số 24/CĐ-PCTT ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên 

Biển Đông và tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Để chủ động triển khai các biện 

pháp phòng, chống, đối phó với các tình huống áp thấp nhiệt đới và  mưa lũ. Giám 

đốc Sở yêu cầu các đơn vị triển khai những công việc sau: 

 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và  mưa, lũ; chủ động 

phòng chống lũ quét, phát huy phương châm bốn tại chỗ, đối phó kịp thời chính xác, 

hạn chế thấp nhất về người và tài sản do áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ gây ra. 

 2. Các đơn vị triển phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng 

có nguy cơ xẩy ra lũ, lụt, sạt lỡ đất; chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm để phòng dịch bệnh có thể phát dịch trong, sau mưa lũ.                                                                                                         

 3. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí 

cho nạn nhân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất. 



 4. Chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện, nhu 

yếu phẩm thiết yếu  và phân công các đội y tế cơ động trực ban 24/24 giờ, sẵn 

sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 

 5. Các đơn vị tổng hợp số lượng cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt, bão 

dự trữ tại các đơn vị (nếu có) và báo cáo nhanh về Thường trực Ban chỉ huy 

phòng chống bão lụt và TKCN ngành Y tế qua số điện thoại 02393.856.661;     

Email: vanphong.syt@hatinh.gov.vn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                
- BCH PCTH&TKCN Bộ Y tế    (để b/c); 

BCHPCBL&TKCN tỉnh  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc ;  

- Các phòng chức năng Sở;    

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi văn bản điện tử.                                                                                                                                                                                                 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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