UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2435/SYT-VP

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

V/v chuẩn bị sẵn sàng để ứng
phó với thiên tai phức tạp
những tháng cuối năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong Ngành.
Thực hiện Công văn số 3773/UBND-NL1 ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh
về việc chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với thiên tai phức tạp những tháng cuối
năm 2022. Dự báo tình hình thời tiết thiên tai những tháng cuối năm 2022 trên
phạm vi toàn tỉnh khả năng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Để chủ động
trong công tác phòng, chống và ứng phó với thiên tai phức tạp, nhằm giảm thiểu
thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước, Sở Y tế đề nghị Thủ
trưởng các đơn vị trong Ngành triển khai nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày
24/6/2022 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn năm 2022; Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về tăng
cường quản lý đê điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ bão và công tác đảm
bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022.
2. Lên kế hoạch các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư,
phương tiện, dự trữ thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ,
lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để triển khai ứng phó có
hiệu quả với các tình huống thiên tai phức tạp có thể xảy ra; đảm bảo an toàn
tính mạng, tài sản của cơ quan, đơn vị, cán bộ nhân viên, bệnh nhân, nhân dân,
giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị
chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động, triển khai có hiệu quả công tác phòng
ứng phó và kh c ph c hậu quả thiên tai tại đơn vị mình.
3. Rà soát hiện trạng các công trình đang sử d ng/đang thi công thuộc
phạm vi, trách nhiệm quản lý, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy
ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài
sản của cơ quan, đơn vị, cán bộ nhân viên, bệnh nhân và nhân dân khu vực chịu
ảnh hưởng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử d ng trước mùa mưa
bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình thi công qua mùa mưa bão.
4. Tiếp t c quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số
2170/SYT- VP ngày 1/7/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
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Yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Đăng tải trên cổng TTĐT Ngành;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đường Công Lự

