
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 827/UBND-VX   
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ  

trên địa huyện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trà Cú, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

   

           Kính gửi:   

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ và Công văn số 
3310/UBND-KGVX ngày 03/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ (đính kèm), Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện 

nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:  

- Thực hiện thông suốt, quyết liệt, huy động các ngành, đoàn thể trên địa bàn 

quản lý tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ thuộc 
phạm vi, trách nhiệm được giao. 

- Giám sát chặt chẽ dịch bệnh trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời 

người mắc, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, xử lý 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. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các 

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

- 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 

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; thiết lập đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để 

tư vấn, hỗ trợ người dân về bệnh Đậu mùa khỉ. 

2. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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