
 

 

                          Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Công văn số 5470/BYT-DP ngày 03/10/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ (gửi kèm theo trên VNPT iOffice). 

Thực hiện Công văn số 2617/UBND-VX ngày 11/10/2022 của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh Đậu mùa khỉ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên thế 

giới và tại một số nước khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, 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, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Chủ tịch 

UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, đoàn thể thành phố 

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, 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, các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 1930/UBND-YT ngày 

17/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Đậu mùa khỉ. 

Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch 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 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; khám và 

điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.  

2. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường 

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp giám sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm 

nhập; 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. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh 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 xã, phường. 

- 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. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
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V/v tiếp tục tăng cường công tác 
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- Sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực. 

- Khi ghi nhận trường hợp bệnh: 

+ Khẩn trương quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra 

cộng đồng, 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. 

+ 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. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, phòng ban, đoàn thể thành phố, 

Uỷ ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; hằng tháng báo 

cáo UBND thành phố theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy Cao Bằng; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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