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Kính gửi: - Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Ngày 23/7/2022 Tổ chức Y tế thế giới công bố dịch bệnh Đậu mùa khỉ là 

tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Ngày 03/10/2022 tại Việt Nam 

ghi nhận ca mắc bệnh Đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có nguồn 

lây từ nước ngoài, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Việt Nam (kể từ 

khi về nước) đều được giám sát, theo dõi theo quy định. 

Thực hiện Công văn số 711/UBND-VP6 ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh 

và Công văn số 2554/SYT-NVY ngày 04/10/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; để chủ động giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp bệnh, kiểm soát dịch kịp thời không để bùng phát dịch bệnh Đậu mùa 

khỉ, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân trên 

địa bàn, UBND thành phố đề nghị các Phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các 

phường, xã phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu UBND thành phố xây dựng 

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị liên 

quan tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo người 

dân tự giác khai báo khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi về 

từ vùng đang lưu hành dịch Đậu mùa khỉ. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND 

thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

phường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ, đồng thời 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch 

ngay khi phát hiện (nếu có). 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Công văn, thường xuyên báo 

cáo kết quả về UBND thành phố . 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản của ngành Y tế để sẵn sàng đáp ứng 

trong trường hợp có dịch; đảm bảo cơ số thuốc dự trữ, trang thiết bị, chủ động tập 

huấn chuyên môn cho cán bộ y tế về bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Sở Y tế; 

- Củng cố đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng đáp ứng phòng, chống dịch bệnh kịp thời. 
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 - Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trạm Y tế các phường, xã tăng cường giám sát, 

điều tra, truy vết các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, lấy mẫu, bảo quản mẫu theo 

đúng quy định; quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra cộng 

đồng; chuẩn bị phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc đảm bảo cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh; tăng cường truyền thông phát trên đài phát thanh xã, phường các 

kiến thức để phòng chống dịch Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. 

- Tăng cường giám sát dịch bệnh tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các phường, 

xã, giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, 

quản lý ca bệnh và xử lý kịp thời ổ dịch không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Đặc 

biệt lưu ý các trường hợp có triệu chứng, tiếp xúc với người nghi ngờ, người mắc 

bệnh, trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh Đậu mùa khỉ.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng Y tế) 

theo quy định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh thành phố 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông bằng nhiều hình 

thức tới người dân, cộng đồng; 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 Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế; 

5. Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố 

Căn cứ khả ngăng ngân sách của thành phố, tham mưu UBND thành phố 

nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ 

theo đúng quy định (nếu có dịch xảy ra). 

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

thành phố 

 Phối hợp với ngành Y tế, UBND các phường xã tích cực, chủ động tuyên 

truyền về tình hình dịch bệnh để người dân tham gia phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 7. UBND các xã, phường 

 -  Trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị- xã hội 

phối hợp với ngành y tế chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng 

chống, ngăn ngừa hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; bố trí kinh phí phục vụ hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định, phù hợp tình hình tại địa phương 

 - Thường xuyên phát tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho người dân về bệnh Đậu mùa khỉ, khuyến cáo người dân chủ động 

khai báo với Trạm Y tế các phường, xã khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh. 
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- Phối hợp ngành Y tế chỉ đạo tổ chức giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi 

ngờ mắc Đậu mùa khỉ để xử lý theo đúng hướng dẫn, không để lây lan ra cộng 

đồng trên địa bàn. 

          UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

phường xã triển khai thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND thành phố những nội dung 

vượt thẩm quyền./.   
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (để b/c); 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Vũ Đình Chiến 
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