
UY BAN NHAN 1)AN CONG HOA XA 1101 CHU NCHIA VIT INAM 

TH! XA CIJ'A L() Dc lIp  — Tir do — Hanh phñc 

S: /KH-UBND Cü'a Ló, ngày tháng nãni 2020 

KE HOACH 
Tru'c cap có'u biên näm 2020 

Can cir Kê hoch s 183 /KI-1- UBND ngày 3 1/12/2019 cüa UBNJ) ih xä Cira 

Là v vkc thiic hin nhim vit cânh báo, cüu h nhän dan vã du khách tarn Hen. tarn 

song trén dja bàn thj xã Ccra Là näm 2020; Dê chü dng trién khai cOng tãc Cp c(ru 

biên dat hiu qua, gOp phn thirc hin thAng 1çi nhim vii du ljch nãm 2020. UI3NI) 

Thi xã xây dirng k hoch trrc CAp cru biên nãm 2020 nhu sau: 

1.MUC JMCH, YEU CAU 

1.Muc dIch: 

- Bão dam an toân cho nhân dan và du khách khi tm biên; 

- Các trung h.yp duSi nu,O'c duc cAp ctru kjp th6i trCn bãi tAm; 

- Vn chuyn nin nhân v các co sâ thung trVc Cp cCi'u hiên. I'rung tarn Y t 

Thj xä nhanh chOng dê du'p'c cap ctru co' bàn vâ diêu trj phuc hi t&. 

2. Yêu call: 

- 1'hrc hin dAy dO. nghiêrn tOe quy ch chuyCn mOn. dam hão trV'c  dOng giO'. 

dOng vj trI quy djnh. 

- Phôi hçrp chat chë gitta các ban ngãnh. can b Y tê, can b lam cOng tác CaLl 

h va các 1'c Iu'cng khác trong cong tác dip ciru, giãi quyt các tInh hung khA cap. 

tru?ing h9p tu vong... 

II. TO CHU'C THU'C H1N: 

1. Ban chi do cap thu biên: 

Thung xuyCn kiêrn tra, giám sat, chi do các don vj trong vic triên khai th'c 
hin kê hoch cap ciht bien näm 2020. Chi do. giám sat, kiCm tra các cá nhân doi vi 
trong vic chap hành chC d gi? giâc. quy chC chuyên mOn. sü diing các trang thiCt b tâi 
san phiic viii trV'c cap ciru biCn. 

'1ng hçp tInh hInh kt qua hoat dng dip cfru, báo cáo v UBND Thi xa vao 
ngày 30 hang tháng. 

Chi do, xü trI các tInh hung dt xuAt, khi có sçr c bAt thu'&ig xAy ra. Phân 

cong hçip 1 các vi trI tr11c cho các don vi dê vira darn bâo hot d(ng chuyCn mOn và 

hoàn thành nhim vi trirc cAp cru biên, phiic vi nhim vçi du ljch do UBND 'I'hi xa 

giao. 

2. PhOng Tài chinh & Kê hoich: Tharn mu'u cho UBND Thj xi darn háo kinh 

phi phuc vti cOng tác cAp ciru bin. Hu'àng dn các don vj chuyên mOn sO' ding vt tu, 



kinh phi diiig ch d, thanh quyt toán dung quy djnh. 

3. PhOng Y t& Chi do giám sat vic thçrc hin cong tác cAp ccru biên cua CáC C(Y 

quan don vi. TOng két dánh giá rut kinh nghim khi h& rnüa du Itch. 

4. Tning tam Y tê Thj xâ: Chü tn phi hcp vi các don vj lien quan tO chrc thrc 

hin t& nhim vii cAp cru biCn näm 2020. 

- Chlu trách nhim xây dirng k hoach: darn bão co s vIt chAt. thuc hOa chAt. 

vit tu trang thit bj cAn thit cho các & trçrc; dam hâo cong tác chuyCn mOn. quy trInh k 

thut; Tp huAn cho can b Y th, can b lam cOng tác ciru hO. 

- Cap ciru các ntn nhân t?i  Trung tam, sn sang chi vin cho các & bin khi co 

yêu cAu. 

- Sü' dvng  xe ci'u thung vtn chuyên npn nhuIn tr ét truc v Trung tarn v t' Rip 

thOi nhanh chOng. 

- Lp dii ti-u kinh phi, vat tir, tin truc, thuc, hOa chAt trInh UBN1), phông l'ài 

chinh &K hoich mua sm trang thit bi cho các & trçrc dë dam bão cOng tác chuyCn 

mOn. 

- 'Frc tip chi trá ch d trrc. giám sat cho các don v I i'n quan. Iin din nu6,c 

hang tháng. 

- Bô sung kjp thai thuOc, hOa chAt cho các & cAp ci:ru trong qua trinh trirc. 

- DAu rnàa trirc can h Trung tam Y th Thi xâ bàn giao thuc, hOa chAt, vat tix Y t 

cho các & ( các ding cv phircng tin khi bàn giao phái dam bâo yêu cAu, sch, d dira 

vào sü' diing duc), theo dOi vic sü dvng  và b sung kjp thai. Rhi ht niia du ijeli kirn 

ké và thu hi. bão quàn thu&, y dvng cii và vt tu' y t. 

- 130 trI can b, thuc dung ci y té, xe cru thung phuc vv trong các ngày din ra 

Lhi. 

- Khi co thiên tai, bão lt. chü dng vn chuyên kjp thOi, so' tan tái san tai các &. 

- Chju trách ithim phân cong cu can b y té thu'mg trirc tti các vj tn ôt cAp cult 

biên thu virc bäi tm trong su& màa Du Ijch. 

- Báo cáo k& qua hot dng hang tháng cho 13CD Thj xa ( qua PhOng Y té). 

- Xây drng k hoch: Phân ljch trljc cho can b) tii các EM. thco dOi. chAm cOng 

trv'c hang tháng cho các & tnirc. BS trI sp xtp hcip li các kIp tni'c t1i các & theo quv 

djnh. bão quán tài san, vli tu y t cua & tni1'c suôt mita Du ljch. 

- 'l'hco dOi, quán 1 thu&, vit tu y th t?i  các EM trçrc; Kiãm tra. giám sat vic thirc 

hin quy ch chuyCn mOn. dam báo trtjc dung giu. di.tng vj trI quy djnh. 

- Chju trách nhim bão quàn tài san trçrc trong su& mia du ljch. chu dng ké 

hoich di dii. báo quán tài san khi có thiên tai. bao lut. 

- 'I'ông hcip tInh hInh báo cáo kt qua thi,rc hian  trong tháng cho IJl3NI) 'l'hj xã; 

5. Trung tam Cüu ho và Phông chông thiCn tal: 

Xãy dung hoàn chinh co so' vt chAt dé bàn giao Ol. trçrc cll() các don vi tu ngày 
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TM. UY BAN NHAN I)AN 
KT. cuU i'!CH 

PHO CHU TICH 

25/4/2020. PhÔi hçp vi các don vj truc trong cong tác cap ciru, vn chuyën biih iThân 

v bnh vin vã giãi quyt cac tru&lg hçp tCr vong. Duy trI báo du0ng cci sâ vQt chat tai 

các t trrc trong müa du ljch. Nhn bàn giao t, tài san tiir các dim v trirc khi ht miia du 

Ich. Dam báo diën, nuc cho các & trirc. 

6. Ban quãn I Nghia trang Thi xã: 

- Chü trI, phôi hçp vâi các dcm vj giãi quy& các trumg hçip tu vong theo chuyên 

mon cüa mInh, chü ctng xây drng k hoch, dçr trI kinh phi vn chuyên, khäm lucnm 

mai tOng.. .các tnr?mg hcp t0 vong, trInh UBND Thj xà phé duyt. 

- Phân cong can b true, thông báo ljch, s din thoi cho BCD biét dê diu hành 

khi có ngui bnh t1r vong. 

7. Các phOng, ban, ngành, don vj lien quan : Cong an, Ban chI huy quãn siy 
Ih! xA, UBND các phu*ng: 

Can cir theo chüc näng nhim vi ph6i hp triën khai k hoach C.p cthi hién trén 

da bàn Thj xã nàm 2020. 

1. Thôi gian try'c: 
- Bat dâu tir ngày 25/4/2020 dn h& ngày 15/9 nãrn 2020 

- GiO' tnrc: Bt du tr 5h den 19h hang ngày 

Trên day là kê hoch trirc cAp ctiru bin näm 2020. UBN1) 'ihj xä COa Lo yCu 

cu các phOng, ban, ngành, din vi cAp Thi lien quan, Uy ban nhân dOn cOc phung 

trin khai thirc hin./. 

Nol nhIn: 
-SOytê(dêb/c); 
- TiThi y, TT HDND liii (dê b/c); 
- Thành viên I3CD Thi x ye CCB; 
- tJBND các PhrOng; 
- I.Aru: V'I, Y1. 

Nguyen Thi Dung 
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