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CÔNG ĐIỆN
Về việc triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 12

BỘ Y TẾ ĐIỆN
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực Nam Trung Bộ; khu vực Tây Nguyên;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày
09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ
biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Trong
24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng
15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp
thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số
12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay (09/11) đến ngày 12/11, ở các
tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa
phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, phía Nam Khánh
Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.
Thực hiện Công điện số 36/CĐ-TW ngày 08/11/2020 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng chống thiên tai, để chủ động ứng phó với bão số 12, tiếp
tục triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt xảy ra tại các
tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Y tế (Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/Tp khu vực Nam Trung Bộ, khu
vực Tây Nguyên, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện
một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 12, tình hình mưa, lũ trên
các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng, chống;
2. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn quán triệt nội dung Công điện số
1732/CĐ-BYT ngày 03/11/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế
khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt để tiếp tục thực hiện;
3. Tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho
nạn nhân ảnh hưởng của mưa, bão gây ra; Triển khai các phương án bảo vệ hoặc
di dời các cơ sở y tế tại các vùng cơ nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ quét,

sạt lở đất, chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng, vùng có nguy cơ
lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.
4. Chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền chuẩn bị các đội cấp cứu cơ động
sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu; đảm bảo cung ứng đủ thuốc
chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hoá chất,
vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Nhận được Công điện này, đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, phối hợp triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh
về Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN Bộ Y tế (email:
pcthbyt@gmail.com, ĐT: 024.62732027; Fax: 024.62732027).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia UPSC TT & TKCN (để b/c);
- Ban chỉ đạo TƯ về PCTT (để b/c);
- Thành viên BCH PCTT & TKCN BYT;
- Ban Thời sự Đài THVN;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế; Báo SK & ĐS;
- TT. Truyền thông & GDSK TW;
- Lưu: VT, KHTC1.
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