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KẾ HOẠCH
Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Căn cứ Kế hoạch số 1216/KH-SYT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Y
tế Khánh Hòa về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi xây dựng
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 và tầm
nhìn đến năm 2050 như sau:
I. MỤC TIÊU
- Nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế nhằm
phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh
hưởng tới hệ thống y tế và sức khỏe, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe người dân.
- Đến năm 2050, công tác ứng phó với BĐKH được tích hợp vào các
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch từng giai đoạn và hàng năm của
Bệnh viện. Đảm bảo Bệnh viện có đủ năng lực, nguồn lực để ứng phó một cách
chủ động và hiệu quả đối với các tác động của BĐKH đến sức khỏe.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hoạt động giai đoạn 2021-2030
a) Hoạt động tuyên truyền
- Hàng năm, Lãnh đạo Bệnh viện tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông
tin, nâng cao nhật thức và năng lực thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng cao toàn toàn bộ Cán bộ viên chức - Người lao động trong Bệnh
viện.
- Hàng năm Lãnh đạo Bệnh viện phổ biến về chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về biến đổi khí hậu và giải pháp
ứng phó; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn bộ Cán bộ viên chức -
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Người lao động qua các buổi giao ban, tọa đàm tại Bệnh viện về thích ứng và
ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn, đội ứng cứu tại chỗ, xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Bệnh viện, căn cứ vào tình hình thực tế
hàng năm Bệnh viện sẽ kiện toàn lại.
b) Hoạt động giảm chất thải nhựa
Hàng năm Bệnh viện xây dựng Kế hoạch vfa triển khai thực hiện tại các
Khoa, Phòng trong Bệnh viện, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và giảm thiểu
chất thải nhựa cho toàn bộ Cán bộ viên chức - Người lao động trong Bệnh viện
và triển khai hạn chế sử dụng chất thải nhựa trong Bệnh viện.
c) Xây dựng Bệnh viện Xanh-Sạch-Đẹp
- Bệnh viện tổ chức vệ sinh ngoại cảnh trong khuôn viên Bệnh viện với sự
tham gia của tất cả Cán bộ viên chức - Người lao động theo các khu vực của các
Khoa, phòng được phân công một tuần một lần.
- Công đoàn Bệnh viện, Đoàn thanh niên Bệnh viện phát động cho các
đoàn viên tham gia vệ sinh ngoại cảnh trong khuôn viên Bệnh viện khi có yêu
cầu.
- Hàng năm Bệnh viện tổ chức hoạt động trồng cây xanh trong khuôn viên
Bệnh viện với sự tham gia của Cán bộ viên chức - Người lao động Bệnh viện.
- Hàng năm Bệnh viện tổ chức phổ biến luật phòng chống tác hại của
thuốc lá và xây dựng Bệnh viện không khói thuốc lá.
d) Phổ biến các công văn, công điện của Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế
về phòng chống thiên tai, bão lụt.
Bệnh viện phổ biến và triển khai thực hiện đến toàn thể Cán bộ viên chứcNgười lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về các công văn, công điện
của Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế , cấp trên về phòng chống thiên tai, bão lụt
bằng văn bản, đăng Website Bệnh viện.
2. Tầm nhìn 2050
a) Truyền thông
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- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến phổ biến thông tin, nâng cao nhật thức
và năng lực thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao toàn
toàn bộ Cán bộ viên chức- Người lao động trong Bệnh viện.
- Tiếp tục phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách,
pháp luật của nhà nước về biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó; tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho toàn bộ Cán bộ viên chức- Người lao động qua các buổi
giao ban, tọa đàm tại Bệnh viện về thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
b) Triển khai các biện pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu
- Thực hiện cơ quan không khói thuốc lá
- Tiếp tục xây dựng Bệnh viện Xanh-Sạch-Đẹp
- Tiếp tục tuyên truyền để giám thiểu chất thải nhựa cho Cán bộ viên
chức- Người lao động, Bệnh nhân, người nhà Bệnh nhân.
- Xây dựng phương án ứng phó với biến đổi khí hậu tại Bệnh viện
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp-CĐT
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các
Khoa, Phòng Bệnh viện.
- Đăng Website Bệnh viện.
2. Phòng Tài chính Kế Toán
Chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành.
3. Các Khoa, Phòng
Các Khoa, Phòng Bệnh viện có trách nhiệm quán triệt và chỉ đạo triển
khai các nội dung có hiệu quả theo yêu cầu của kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Bệnh viện. Đề nghị Lãnh đạo các
Khoa, Phòng nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các Khoa, Phòng BV (VBĐT);
- Website BV;
- BGĐBV (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH-CĐT (ThS Soạn, 11b).
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