
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 

V/v tiếp tục tăng cường phòng, 

chống bệnh Đậu mùa khỉ 
 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Y tế; 

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Công an huyện; 

 - Trung tâm Văn hoá - TT - DL & TT huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh1; nhằm tiếp tục chủ động 

giám sát, phát hiện sớm, kiểm soát kịp thời; không để dịch bệnh Đậu mùa khỉ 

xâm nhập, lây lan, bùng phát, dịch chồng dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử 

vong theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế2, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Phòng Y tế; Trung tâm Y tế 

huyện; Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn 

Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tuyên 

truyền và chủ động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ3, Ủy ban nhân dân tỉnh4 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y 

tế về giám sát, phòng chống, chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa lây nhiễm bệnh 

Đậu mùa khỉ5. Ngoài ra, tập trung một số nhiệm vụ sau: 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chuẩn bị sẵn sàng công tác phòng, chống dịch bệnh:  

Đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh trên địa bàn huyện, 

giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng 

đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Tổ chức tập huấn cho 

cán bộ y tế các tuyến. Đảm bảo việc thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh 

tại các cơ sở khám, chữa bệnh và phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở xét 

nghiệm, y tế. Rà soát cập nhật kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các 

tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Sẵn sàng 

thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch khi xảy ra. 

                                           
1 Công văn số 3497/UBND-KGVX ngày 18/10/2022. 
2 Văn bản số 5470/BYT-DP ngày 03/10/2022 
3 Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022.  
4 Văn bản số 2550/UBND-KGVX ngày 08/8/2022. 
5 Quyết định số 2306/QĐ-BYT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn phòng 

ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 

29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Đậu mùa khỉ ở 

người; Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm 

thời giám sát và phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ. 
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- Khi ghi nhận trường hợp bệnh: Khẩn trương thực hiện điều tra kỹ tất 

cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với Đậu mùa khỉ để xác 

định nguồn lây nhiễm; quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan 

rộng ra cộng đồng. Tổ chức cách ly, điều trị trường hợp dương tính, tránh tử 

vong, lưu ý không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế 

trong quá trình chăm sóc, điều trị. 

- Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện  

Đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức cho người dân về các biện 

pháp dự phòng dịch bệnh tại cộng đồng về dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng công an cấp xã đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ 

Trạm Y tế các xã và Phòng Khám đa khoa khu vực Đăk Rve, chính quyền địa 

phương trong việc cách ly, quản lý tự theo dõi sức khỏe và điều tra, truy vết 

các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Tăng cường công tác quản lý thông tin người đến, về địa phương, nhất 

là người ở địa phương (thành phố Hồ Chí Minh,...) đã có ca nhiễm bệnh hoặc 

có nguy cơ cao; người đến địa phương từ các quốc gia, vùng lãnh thổ hiện 

đang có dịch Đậu mùa khỉ lưu hành. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai 

các hoạt động phòng, chống dịch. Huy động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, 

chính quyền địa phương tăng cường giám sát cộng đồng phát hiện sớm các 

trường hợp tiếp xúc gần, nghi nghờ mắc bệnh Đậu mùa khỉ để kịp thời triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện điều 

tra, truy vết, hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần theo quy định. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp xã; xây 

dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp 

ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương. 

- Chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, 

điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho 

Nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo 

phương châm 4 tại chỗ. Hỗ trợ người dân khử khuẩn và xử lý môi trường ổ 

dịch (nếu có xảy ra; ngành Y tế hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật). 

 - Chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo quản lý, theo dõi chặt chẽ các 

trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại địa phương… hướng dẫn các dấu hiệu của 

bệnh và các biện pháp phòng, chống để tự phòng bệnh cho mình và cho người 

khác; nếu có xuất hiện triệu chứng cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất 

để được chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị, cách ly kịp thời. 
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h); 

- Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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