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Kính gửi: 

 

 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các phòng: Nông nghiệp &P T NT ,Tài chính- Kế hoạch 
huyện; 

- Các đơn vị: Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện; 
- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 3571/UBND-VX ngày 4/8/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai, về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, huy động các cấp, ngành, đoàn thể tham 
gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở tại các 

xã, thị trấn để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp 
nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng cung ứng thuốc, vật tư,  

trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng theo các tình huống để 

sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. 

 - Tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, tới cộng 
đồng và cán bộ công nhân viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh về tình 

hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế, lưu ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan 

y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh; duy trì số điện thoại đường dây  
nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về bệnh Đậu mùa khỉ. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp 

phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Đề 
xuất, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết những nội dung, công việc liên 

quan theo thẩm quyền quy định 

- Chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn các trạm y tế các xã, thị trấn trên địa 



bàn huyện theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, 
khuyến cáo của WHO, Bộ Y tế, Sở Y tế để chủ động các biện pháp phòng, 

chống dịch, điều trị hiệu quả, kịp thời. Thực hiện quyết liệt các biện pháp giám 
sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lấy mẫu những trường hợp nghi ngờ và gửi 
về Viện Vệ sinh Dịch tế Trung Ương để xét nghiệm khẳng định ca bệnh. 

- Tham mưu kịp thời UBND huyện xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng 
về y tế với bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình diễn biến 

của dịch. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với tổ công tác, chốt kiểm 

dịch y tế của các Đồn biên phòng tại vùng giáp biên, ranh giới tăng cường tuần 
tra, kiểm soát, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, 

đường mòn, lối mở, kiểm tra chặt chẽ công dân từ biên giới, những quốc gia 
đang lưu hành dịch bệnh Đậu mùa khỉ; chủ động các biện pháp để xử lý dịch 

không để dịch bệnh xâm nhập; báo cáo ngay về Trung tâm Y tế huyện khi phát 
hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Chủ động xây dựng dự toán kinh phí; phương tiện, vật tư, trang thiết bị, 
thuốc phù hợp cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn cho cán 

bộ Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn về điều tra, giám sát, phát hiện, 
cách ly, điều trị, phòng bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Chủ động cập nhật báo cáo các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định tại 

Trạm Y tế xã, thị trấn và cộng đồng lên trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh 
truyền nhiễm theo Thông tư số 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Chỉ đạo các khoa phòng, phòng khám đa khoa khu vực phối hợp với 
Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn về công tác giám sát, điều tra, báo cáo 

trường hợp bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 29/7/2022 về chẩn đoán, 
điều  trị và phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

- Tổ chức lấy mẫu tất cả các trường hợp nghi ngờ tại bệnh viện, phòng 
khám đa khoa, khoa khám bệnh,… gửi về Trung tâm Y tế huyện hoặc Trung tâm 
kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để chuyển mẫu về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 

Ương để xét nghiệm khẳng định ca bệnh. 

- Chủ động cập nhật báo cáo các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định tại 

bệnh viện lên trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 
số 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan trong việc phòng, chống dịch từ động vật hoang dã, đặc biệt là 
nhóm động vật có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh Đậu mùa khỉ. 



5. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Chỉ đạo, định hướng cho các bộ phận báo chí, truyền thông tăng cường 

tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các 
biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng, 
chống dịch bệnh; khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị, địa phương đẩy mạnh 
công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh, đường lây truyền và các biện pháp 

dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương 
tiện thông tin đại chúng giúp người dân nhận thức đúng, đầy đủ về dịch bệnh 

Đậu mùa khỉ. 

- Tăng số lượng bài viết, thời lượng phát sóng các nội dung về phòng, 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Thẩm định kinh phí theo đề xuất của Trung tâm Y tế và các đơn vị liên 
quan, trình UBND huyện bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. 

7. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, kiểm tra, giám sát 
những người từ biên giới nhập cảnh qua cửa khẩu chính ngạch, đường mòn, lối 
mở vào địa bàn huyện; giám sát phát hiện những trường hợp nghi ngờ và thông 

báo ngay cho Trung tâm Y tế, UBND huyện để xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch 
bệnh xâm nhập. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội huyện 

Phối hợp với ngành y tế và các cấp chính quyền chủ động, tích cực vận 
động người dân tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo khuyến cáo, 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Căn cứ nội dung, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TTYT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Trường Minh 
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