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KẾ HOẠCH 
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN  

TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Y tế về việc triển 

khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 

2022; Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 17/3/2022 của Bộ Y tế ban hành Kế 

hoạch Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

của Bộ Y tế; Quyết định 1675/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; Sở Y tế 

xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn (PCTT&TKCN) 

theo các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích: Chủ động PCTT&TKCN trong Ngành y tế, hạn chế thấp 

nhất ảnh hưởng của thiên tai đến sức khoẻ nhân dân, cán bộ ngành y tế, tài sản và 

các công trình y tế của Nhà nước.  

1.2. Yêu cầu: Tất cả các đơn vị trong ngành có kế hoạch, phương án cụ thể 

PCTT&TKCN và được phổ biến đến tất cả cán bộ, nhân viên của đơn vị. Chủ  

động  tổ  chức lực lượng và dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các tuyến; đặc 

biệt là tuyến y tế cơ sở, đáp ứng kịp thời và khắc phục có hiệu quả các tình huống 

thiên tai, bão lũ gây ra. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tăng cường năng lực hệ thống tổ chức Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và lực lượng thường trực tham gia 

PCTT&TKCN các cấp; 

- Kiện toàn/thành lập các tổ cơ động PCTT&TKCN và phòng chống dịch 

bệnh của các đơn vị trong ngành; 

- Rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án PCTT&TKCN của các đơn vị; bổ 

sung lượng dự trữ vật chất (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế) đủ cho các 

vùng trọng điểm thiên tai; tu sửa kho tàng bảo đảm an  toàn trong thiên tai; 

- Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm, chuyển tuyến điều trị kịp thời các trường hợp vượt khả năng chuyên môn 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra thiên tai (bão, lũ...) tại vùng có dịch 

bệnh và vùng có nguy cơ dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 8646/BYT-MT 

ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế. 
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2. Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PCTT&TKCN 

- 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, các văn bản 

qui phạm pháp luật có liên quan cho các cấp ủy Đảng trực thuộc, công chức, viên 

chức, người lao động Ngành y tế. 

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho cán bộ quân và dân y tham gia ứng phó 

sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đội cấp cứu cơ động, vệ sinh môi 

trường phòng, chống dịch bệnh; 

3. Bảo đảm hậu cần PCTT&TKCN 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền đầu tư cho hệ thống  

chỉ huy điều hành (sở chỉ huy) tại  Sở Y tế, có kết nối với tuyến Trung ương và 

các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh. 

- Tổng hợp đề xuất biển xe, cờ hiệu ưu tiên “Xe Hộ đê”, “Xe tìm kiếm cứu 

nạn” năm 2022 cho các xe ô tô thuộc hệ thống phòng chống  thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn thuộc Ngành Y tế. 

- Mua sắm trang phục dùng chung cho cán bộ Ban chỉ huy phòng chống  

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành Y tế (quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ, ủng, 

đèn pin, loa cầm tay, bộ đàm...) để sử dụng khi đi công tác. 

- Tổ chức mua sắm bổ sung thuốc, hóa chất, vật tư y tế dự trữ phòng, 

chống thiên tai (Danh mục cơ số thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng 

chống dịch bệnh do bão lũ, lụt và các loại hình thiên tai khác gây ra theo Quyết 

định số 3011/QĐ-BYT ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành cơ số 

thuốc Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn); 

4. Hoạt động truyền thông 

- Truyền tải kịp thời các thông tin chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về ứng phó 

sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống 

thiên tai trên WEBSITE của Bộ Y tế, các mạng xã hội (Viber, Zalo, Facebook...); 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường truyền thông cho người dân  

biết  cách xử lý, di chuyển khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai và chủ động tự  

bảo vệ sức khỏe trong mùa bão lụt; Hướng dẫn người dân làm vệ sinh môi  

trường, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ. 

5. Tổ chức trực phòng chống thiên tai 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tổ chức trực phòng chống theo chỉ đạo,  

hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTT&TKCN; 

gồm: trực lãnh đạo, trực văn phòng và các tổ thường trực; 

- Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần  

và báo cáo thường xuyên, đột xuất theo qui định; duy trì nhiều hình thức thông  

tin liên lạc để không để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai; tăng cường kiểm tra 

toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện  
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tham gia tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn 

trong cơ quan, đơn vị. 

- Đảm bảo phương châm “Bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại 

chỗ, Phương tiện tại chỗ và Hậu cần tại chỗ) đối với các đơn vị, địa phương. Ban 

Chỉ huy của Ngành trực tiếp chỉ huy điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu 

và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xảy ra thiên tai, thảm họa; Lực lượng tại 

chỗ: cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo 

công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; Phương tiện tại chỗ: có đủ 

thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu  cầu chuyên môn sơ 

cứu, cấp cứu và chuyển tuyến; Hậu cần tại chỗ: dự trữ đủ xăng dầu cho xe cấp 

cứu, xuồng máy, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, 

thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác  cho cơ sở khám,chữa 

bệnh. Trong trường hợp các địa phương vượt khả năng, cần có sự hỗ trợ, cần báo 

cáo đề xuất lên cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời. 

6. Kiểm tra, giám sát 

Định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị ứng  phó với thiên 

tai,  thảm họa đối với các đơn vị trực thuộc Sở, nhất là việc thực hiện phương 

châm ''Bốn tại chỗ''.  

7. Tổng kết, báo cáo 

Tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm, hoặc đột 

xuất sau các đợt lũ, lụt, thiên tai, thảm họa và báo cáo về Văn phòng thường trực 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Y tế: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai công tác PCTT&TKCN Ngành Y 

tế, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y-Dược tham mưu kiện toàn Ban 

Chỉ huy Ngành Y tế. 

- Tổ  chức  lực  lượng  thường  trực:  nắm  chắc  tình  hình  thiên  tai,  thảm  

họa;  thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn Ngành Y tế;  đề xuất phương án xử trí; tham mưu cho lãnh đạo Sở 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; 

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, điều phối xe, phương tiện cần thiết 

phục vụ cho PCTT&TKCN kịp thời; Tổng hợp báo cáo công tác PCTT&TKCN 

theo quy định. 

3.2. Phòng Nghiệp vụ Y-Dược:  

- Phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính xây dựng Kế hoạch 

PCTT&TKCN của Ngành. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị và doanh nghiệp/công ty dược trên địa 

bàn đảm bảo cơ số thuốc. 

- Tham mưu phương án huy động thuốc, vật tư y tế để khắc phục hậu quả, 

nhất là trong tình huống khẩn cấp, thảm họa hàng loạt…  
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3.3. Thanh tra Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý/đề xuất 

xử lý vi phạm trong công tác đảm bảo các điều kiện về PCTT&TKCN và các 

hành vi trục lợi… 

3.4. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

Tham mưu đảm bảo nguồn lực cho công tác PCTT&TKCN của ngành; chỉ 

đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành bố trí, sử dụng kinh phí, thực hiện chế độ 

tài chính theo quy định. 

3.5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

- Thành lập/kiện toàn đội chống dịch cơ động (đảm bảo có cán bộ dịch tễ, 

xét nghiệm, cán bộ xử lý môi trường) được trang bị đầy đủ phương tiện, cơ số 

thuốc, vật tư hoá chất, phương tiện, trang thiết bị y tế cần thiết; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về xử lý nước, xử lý môi trường; 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 8646/BYT-MT ngày 

13/10/2021 của Bộ Y tế cho cán bộ làm công tác y tế dự phòng các tuyến;  

- Tuyên truyền, hướng dẫn hướng dẫn nhân dân các biện pháp 

PCTT&TKCN, tập trung chủ yếu nội dung PCLB như khử khuẩn làm sạch nguồn 

nước ăn và sinh hoạt, vệ sinh môi trường…v.v, 

- Chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư, phương tiện, hoá chất, trang thiết bị y tế 

theo quy định. 

3.6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh:  

- Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể PCTT&TKCN năm 2022 phù hợp 

với thực tế đơn vị; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, chỉ đạo 

tuyến trong công tác cấp cứu, khám chữa bệnh. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, kê thêm 

giường nằm cho người bị nạn (nếu cần) phục vụ khám chữa bệnh khi có bão, lụt, 

kể cả việc ăn uống trong thời gian cấp cứu tại bệnh viện; 

- Tổ chức tiếp đón thu dung người bị nạn, bố trí tối thiểu 30 giường bệnh 

để sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu người bị nạn chuyển đến; 

- Thành lập/kiện toàn các đội cấp cứu lưu động và cơ số thuốc để sẵn sàng cấp 

cứu và chi viện cho hai huyện vùng phân lũ sông Đáy (Thanh Liêm và Kim Bảng). 

- Chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các điều kiện khác phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt làm việc cho nhân viên và người bệnh trong vòng 10 ngày. 

3.7. Các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh:  

- Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2022 phù hợp với 

thực tế đơn vị, địa phương; 

- Thành lập/kiện toàn Đội cấp cứu lưu động và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc 

và thiết bị y tế theo quy định để sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân những vùng lân 

cận khi có lệnh của Sở Y tế. 
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3.8. Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã:  

- Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN trên địa bàn 

trình UBND huyện, thành phố phê duyệt và triển khai kế hoạch đến các đơn vị y 

tế trên địa bàn sau khi kế hoạch được phê duyệt; 

- Thành lập/kiện toàn các đội cơ động phòng, chống dịch, Đội cấp cứu lưu 

động và chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, túi thuốc cấp cứu lưu động theo quy 

định (có thể ký hợp đồng nguyên tắc với công ty dược tại địa phương một số 

danh mục, số lượng thuốc, hóa chất, vật tư và phải đảm bảo cung ứng kịp thời khi 

có yêu cầu); 

- Đối với Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng, huyện 

Thanh Liêm là địa bàn thuộc vùng phân lũ sông Đáy: Phối hợp Phòng Y tế xây 

dựng kế hoạch, phương án di chuyển, bố trí địa điểm các cơ sở y tế, nhất là tuyến 

xã trình UBND huyện/TP phê duyệt; luôn sẵn sàng, kịp thời bám sát các khu vực 

dân cư sơ tán đảm bảo có cán bộ y tế, thuốc, phương tiện cấp cứu, chuẩn bị 

thuyền, xuồng máy và các phương tiện khác phục vụ công tác khám chữa bệnh, 

phòng bệnh cho nhân dân; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế tuyến xã tham mưu UBND xã xây dựng kế 

hoạch, phương án PCTT&TKCN và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu tại trạm 

và túi cấp cứu lưu động; đảm bảo những xã trong vùng phân lũ phải có ít nhất 

một thuyền của y tế lưu động. 

3.9. Các đơn vị khác trong ngành:  

- Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2022 phù hợp với 

thực tế đơn vị, địa phương; 

- Sẵn sàng chi viện cho nơi xảy ra thiên tai khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN ngành y tế. 

3.10. Đề nghị các Công ty Dược trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với các đơn 

vị trong ngành y tế chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, kịp thời cung ứng các cơ số thuốc 

cho công tác PCTT&TKCN khi có yêu cầu. 

IV. CÔNG TÁC CHỈ HUY, BÁO CÁO 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của ngành đặt địa điểm thường trực tại Văn 

phòng Sở Y tế (Phòng Tổ chức-Hành Chính, điện thoại: 02263854392); 

- Trong mùa mưa bão các đơn vị báo cáo vị trí tập kết của Ban chỉ huy, lịch 

phân công thường trực của Ban chỉ huy cấp mình về Ban Chỉ huy cấp trên; 

- Khi xảy ra lụt, bão, các đơn vị phải báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN của Ngành trong vòng 12 giờ và cập nhật hàng ngày; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ngành Y tế thống nhất số máy hành chính 

của các đơn vị là số máy thường trực khi có bão lụt xảy ra (Nếu đơn vị nào quy 

định số máy khác phải báo cáo về Sở Y tế); 

- Khi có bão khẩn cấp ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Hà Nam và có báo động 

lũ cấp III, tất cả Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp phải bố trí thường trực 

24/24 giờ và hàng ngày phải báo cáo tình hình ảnh hưởng lụt, bão ở địa phương 
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mình về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên. Nếu có sự cố phải báo cáo ngay để 

có sự chỉ đạo kịp thời; 

- Việc sử dụng vật tư, thiết bị phải hết sức tiết kiệm đảm bảo cho hoạt động 

của đơn vị được thường xuyên liên tục; 

- Các đơn vị quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức và lao động của 

đơn vị mình có tinh thần chủ động tích cực trong PCTT&TKCN, sẵn sàng khi 

được phân nhiệm vụ.  

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra công tác chuẩn 

bị PCTT&TKCN của các đơn vị. 

Nội dung kiểm tra:  

- Kiểm tra về việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; 

- Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN và công tác chuẩn bị cho PCTT&TKCN của đơn vị; Kiểm tra việc 

xử lý các tình huống giả định. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp có chế độ khen thưởng, động viên kịp 

thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong PCTT&TKCN, đồng thời có hình 

thức kỷ luật đối với những trường hợp không chấp hành nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Kế hoạch PCTT&TKCN của ngành, đề nghị các đơn vị xây 

dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2022 phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương 

và báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Tổ chức-Hành chính) trước ngày 31/5/2022. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn 

bản về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở Y tế (qua Phòng Tổ chức-Hành chính, 

ĐT: 02263854392, Email: dinhvansangsythn@gmail.com ) để giải quyết. 

 
Nơi nhận:                      
- Bộ Y tế ;        để b/cáo ; 

- UBND tỉnh; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở ; 

- UBND các huyện/TP ; (để phối hợp) 

- Phòng Y tế huyện, TP ; 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN ngành; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trong Ngành;   (để thực hiện) 

- Các Công ty Dược; 

- Lưu : VT, TCHC,NVYD. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Thanh Phòng 
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