
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

Số: 1227/SYT-NVY 

V/v chỉ đạo xây dựng kế hoạch y tế phục 

vụ diễn tập Phòng cháy, chữa cháy rừng, 

diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn năm 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2019 

 

Kính gửi:  

  - Phòng Y tế thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc; 

  - Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc. 

 

Căn cứ kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ban chỉ 

đạo (BCĐ) diễn tập Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), diễn tập Phòng 

chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2019 về Kế hoạch 

Công tác của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 

diễn tập PCCCR, diễn tập PCTT-TKCN năm 2019. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y 

tế thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc phối hợp với Phòng Y tế huyện thực hiện 

nhiệm vụ sau: 

- Phối hợp BCĐ diễn tập của địa phương để triển khai lực lượng, trang 

thiết bị tham gia các phương án thực binh theo kế hoạch của BCĐ tỉnh; 

- Xây dựng kế hoạch phục vụ y tế cho cuộc diễn tập để đảm bảo công tác 

sơ cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm ...: báo 

cáo BCĐ PCCCR, PCTT-TKCN và Sở Y tế. 

- Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập thực 

hành xử lý tình huống trước diễn tập thử. Thời gian kiểm tra dự kiến: 

+ Thị xã Hương Trà: 20-21/5/2019 

+ Huyện Phú Lộc: 6-7/6/2019 

* Thời gian kiểm tra, chỉ đạo dự kiến nếu thay đổi Sở Y tế sẽ thông báo đến 

các đơn vị y tế trước 2 ngày. 

Nhận được kế hoạch này, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ DTPCCCR-PCTT-TKCN cấp tỉnh (báo cáo); 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Phú Lộc, TX Hương Trà; 

- Lưu: VT, NVY 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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