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Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

CHỈ THỊ
Về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành y tế năm 2022
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Năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 841 trận thiên tai, trong đó có 12 cơn bão
và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Từ tháng 9 đến tháng 11, khu vực miền Trung
đã chịu ảnh hưởng liên tiếp của bốn cơn bão số 5, 6, 7, 8 và sáu đợt mưa lũ lớn trên
diện rộng gây không ít thiệt hại. Ngành Y tế vừa phải bảo đảm công tác y tế, phòng
chống dịch bệnh nhất là dịch COVID-19; vừa phải đảm bảo phòng chống thiên tai,
thảm họa.
Năm 2022, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo tình hình thiên
tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ thiên tai, thảm họa vẫn
luôn thường trực. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản và thực hiện tốt công
tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trước, trong và
sau thiên tai, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra
Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế;
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh); Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương thực hiện tốt những nội dung cụ
thể như sau:
1. Quán triệt Luật phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày
24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị định số
66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan cho các cấp ủy Đảng trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động Ngành
y tế; trên quan điểm chủ động dự phòng, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là
chính trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của tuyến trên; chống tư tưởng “trông
chờ”, “ỷ lại”, chủ quan, duy ý chí; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.
2. Xây dựng kế hoạch năm, rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị theo các cấp độ rủi ro thiên tai trong bối cảnh
dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ
huy và lực lượng thường trực tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các cấp; bổ sung dự trữ vật chất (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế) đủ cho
các vùng trọng điểm thiên tai và sẵn sàng khi có tình huống; tu sửa kho tàng bảo
đảm an toàn trong thiên tai; tiếp tục nghiên cứu thành lập thí điểm đội hỗ trợ y tế
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khẩn cấp (EMT) tại một số tỉnh, xây dựng tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ và
trang bị cho đội EMT.
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3. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần;
duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc không để xảy ra mất liên lạc trong thiên
tai, đặc biệt trong mùa mưa bão; tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo cháy,
phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và
những nơi có nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn trong đơn vị.
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4. Tăng cường kết hợp quân dân y trong ứng phó với thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn, phát huy vai trò của đội xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở; phân
công nhiệm vụ cụ thể trước, trong và sau thiên tai; tổ chức tập huấn, huấn luyện
trong chỉ huy điều hành, phối hợp lực lượng trong các tình huống thiên tai, thảm
họa; huấn luyện, truyền thông cho người dân biết tự chăm sóc và chăm sóc sức
khỏe trong thiên tai, thảm họa.
5. Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị;
phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn
trong các trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của
người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em,
người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Phải bảo đảm tuân thủ nghiêm hướng
dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
6. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi
trường, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ có thai, quản lý các bệnh
nhân mắc bệnh mạn tính; các cơ sở y tế cần sớm đưa vào hoạt động để chăm sóc
sức khỏe nhân dân vùng thiên tai.
7. Vụ Kế hoạch - Tài chính/Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn
kiểm tra liên ngành, đoàn kiểm tra độc lập để kiểm tra, giám sát việc thực hiện
công tác bảo đảm y tế trong phòng, chống thiên tai, thảm họa tại các đơn vị, địa
phương; chú trọng các khu vực trọng điểm thường xảy ra thiên tai, bão lũ…
8. Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục chức năng, cơ quan Bộ Y tế có
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan
đến công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được
giao.
9. Giám đốc Sở Y tế kiểm tra toàn diện việc bảo đảm y tế phòng chống thiên
tai của các cơ sở y tế trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong
bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
10. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh
nghiệm hằng năm, hoặc đột xuất sau các đợt lũ, lụt, thiên tai, thảm họa và báo cáo
về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính/Văn phòng thường trực Ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc
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gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn.
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Nhận được Chỉ thị này, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ
trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế; Giám đốc Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ Y tế; các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc khẩn trương triển khai.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ
Y tế, Địa chỉ số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại 024. 62732027./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- PTTg Lê Văn Thành (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng TT Ban chỉ đạo QG về PCTT;
- Văn phòng UBQGƯPSCTT & TKCN;
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Quân y/TCHC/BQP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Báo SK & ĐS;
- TT. Truyền thông & GDSK TW;
- Lưu: VT, KHTC.
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