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chống bệnh Đậu mùa khỉ 

Nam Định, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-

TTg ngày 01/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa 

khỉ. Để chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ với tinh thần 

và giải pháp là “Sớm một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch chồng 

dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Y tế 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ, 

quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập tại cộng đồng; phát hiện sớm, 

chăm sóc, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất tử vong; xử lý kịp thời, 

triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh. Đặc biệt 

lưu ý ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế, đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị 

tổn thương. 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình 

hình dịch bệnh, hướng dẫn của Bộ y tế để chủ động các biện pháp phòng, chống 

dịch và chăm sóc, điều trị hiệu quả, kịp thời.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế với bệnh đậu mùa khỉ khi 

có hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán xác định, hướng dẫn, tập 

huấn kịp thời cho cán bộ y tế các tuyến về công tác phòng chống dịch, chẩn 

đoán, điều trị, chăm sóc bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, 

xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh đậu mùa khỉ; phương tiện, 

vật tư, trang thiết bị, thuốc phù hợp cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp chặt chẽ với ngành 

Y tế và các cơ quan 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. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Nam Định, Báo Nam 

Định: Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế 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 
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chủ động, tích cực thực hiện phòng, chống dịch bệnh; khám và điều trị khi có 

dấu hiệu mắc bệnh. 

4. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 

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

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:  

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, 

các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ 

theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan Y tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của 

từng tổ liên gia, thôn xóm, tổ dân phố và mỗi người dân trong công tác bảo vệ, 

nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định 

- Quán triệt, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thông suốt, 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 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch 

bản đáp ứng theo các tình huống dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng trong trường 

hợp dịch bệnh xảy ra. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế giám sát chặt chẽ dịch trong cộng đồng, phát 

hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử 

lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh. 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác phòng chống dịch, chẩn đoán, điều 

trị, chăm sóc bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng 

về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo 

khuyến cáo của cơ quan Y tế; đặc biệt là việc tuyên truyền người dân chủ động 

khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh; thiết lập 

đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về bệnh đậu 

mùa khỉ. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập 

trung triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 
 

 

 
 

Trần Lê Đoài 
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