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Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng  

“Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” năm 2022 

 

  Kính gửi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang 

 

Thực hiện công văn số 1050/SYT-NVY, ngày 19/05/2022 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” năm 2022. 

 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang báo cáo triển khai các hoạt động 

hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” năm 2022 như sau: 

 1. Lãnh đạo bệnh viện triển khai công văn số 1050/SYT-NVY, ngày 

19/05/2022 của Sở Y tế Hà Giang về việc hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai” năm 2022 đến toàn thể các cán bộ, công chức,viên chức người lao 

động bệnh viện. 

 2. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần 

lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai” năm 2022. 

3. Kiện toàn đội cấp cứu, điều trị cơ động.  

4. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

 5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ 

tướng chính phủ về mục đích, ý nghĩa của tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 

năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”. 

 - Treo băng rôn, khẩu hiệu tại bệnh viện với nội dung: “Chào mừng kỷ niệm 

76 năm ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 – 22/5/2022)” 

- Đăng tải thông tin, hình ảnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử website 

của bệnh viện.  

- Phổ biến và quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống thiên tai tới 

toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong bệnh viện đảm bảo tuân thủ các quy định 



phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh 

an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh sau thiên thai. 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc 

gia phòng, chống thiên tai” năm 2022. Bệnh viện YDCT xin trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ bệnh viện; 

- Lưu: VT, KHTH. 
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