
BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số:             /BYT-KH-TC      
V/v chủ động ứng phó với thiên tai 

những tháng cuối năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

 

                  Kính gửi:  

                                  - Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

                                  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 

 

 Trong những ngày qua tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung 

Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều nơi xảy ra ngập lụt sâu, gây chia cắt giao 

thông, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, 

Nghệ An đã xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 - 29/9 tại khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các 

tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp là rất cao. Mặt khác, 

những tháng cuối năm 2022 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường, trong 

đó có 03-05 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền 

nước ta dồn dập trong tháng 10 và 11 năm 2022. 

Căn cứ Công văn số 73/QGPCTT ngày 20/09/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với 

thiên tai những tháng cuối năm 2022;  

 Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai những tháng cuối 

năm 2022, Bộ Y tế (Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) 

đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc 

Bộ Y tế thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 

chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 2. Rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ của địa 

phương, đơn vị, đặc biệt lưu ý lũ quét, ngập lụt tại các tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên và Nam Bộ; Duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 

dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng chống lụt, 

bão.  

 3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2022; đảm bảo cung 
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ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ 

thuốc, hoá chất, vật tư dự trữ trong thiên tai, không để bị động, bất ngờ. 

 4. Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên 

tai và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống; căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Y tế đề xuất 

với UBND tỉnh có văn bản đề nghị gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính để trình Thủ 

tướng Chính phủ xuất cấp hóa chất khử khuẩn (Chloramin B, Aquatabs) từ 

nguồn dự trữ quốc gia theo quy định. 

 5. Xây dựng, đề xuất nguồn kinh phí địa phương cho công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. 

 6. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu với Bộ Y tế nhu 

cầu bảo đảm y tế của địa phương (nếu có) (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế; ĐT: 0913431927 (đ/c 

Minh), Email: phongchongthientai@moh.gov.vn). 

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Q. Bộ trưởng (để b/c); 

- BCĐ TW về PCTT (để b/c);  

- UBQG ƯPSC TT và TKCN (để b/c); 

- Lưu: VT, KH-TC1. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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