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CÔNG ĐIỆN  

Về việc triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 3 năm 2019 

    

SỞ Y TẾ ĐIỆN:  

 

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(BCH PCTT&TKCN) ngành y tế; 

- Các đơn vị trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Công ty cổ phần Dược Nam Hà, Công ty cổ phần Dược huyện Trực 

Ninh, huyện Giao Thủy, huyện Vụ Bản và huyện Ý Yên. 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 

nay (01/8), bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả 

năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 

108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các 

tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12, tỉnh Nam Định có 

khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3.  

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra; thực 

hiện Công điện số 06/CĐ-UBND  hồi 10h30 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3; Sở Y tế yêu cầu 

Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành y tế, Giám đốc các đơn vị chỉ 

đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão trên các phương tiện truyền 

thông để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bão. Rà 

soát các phương án ứng phó mưa bão theo cấp báo động, đảm bảo an toàn theo 

phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với bão số 3. 

2. Chủ động sẵn sàng về nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, cơ số 

thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão, dịch bệnh trong, sau mưa bão; tổ chức 

trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng, 

thiệt hại do mưa bão gây ra. Phân công các đội y tế cấp cứu lưu động sẵn sàng 

hỗ trợ, ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. 

3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và Kế hoạch số 164/KH-SYT 

ngày 20/2/2019 của Sở Y tế về PCTT&TKCN năm 2019, các thành viên Ban 



chỉ huy PCTT và TKCN ngành y tế chủ động, phối hợp với các đơn vị triển 

khai các phương án phòng chống bão theo quy định. BCH PCTT & TKCN các 

đơn vị tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị của các bộ phận, khoa, phòng 

trực thuộc; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị 

PCTT & TKCN của các Trạm y tế xã/phường/thị trấn, đặc biệt các cơ sở gần 

biển chú ý đảm bảo an toàn khi triều cường. 

4. Các đơn vị cập nhật thông tin thường xuyên và gửi báo cáo nhanh 

công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 3 về BCH PCTT&TKCN ngành y tế 

theo địa chỉ email: tonghopsytnd@gmail.com ; ĐT: 02283.3631.486; hoặc ThS 

Thủy (ĐT 0915.300.306), ; ThS Nguyên (ĐT 0918.514.623). 

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh;   

- Bộ Y tế;   

- BCH PCTT & TKCN tỉnh; 

- Thành viên BCH PCTT & TKCN ngành y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- CTD Nam Hà, CTD huyện TN, GT, VB, YY. 

- Lưu VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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