
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP  TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2022 

V/v tăng cường phòng, 

chống bệnh Đậu mùa khỉ 

 
        Kính gửi:      

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, VH-TT; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1184/UBND-KGVX ngày 04/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

UBND thành phố chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế, phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phòng Tài Chính - Kế hoạch, UBND các 

phường, xã, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội thành phố: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công 

văn số 2027/UBND-VP ngày 11/8/2022 của UBND thành phố về tăng cường 

công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

 2. Giao Trung tâm Y tế thành phố, phối hợp với UBND các phường, 

xã và các cơ quan liên quan 

 a) Đẩy mạnh thực hiện nghiêm việc giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế 

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 các trạm y tế; bảo đảm việc phân 

luồng, chuyển tuyến người bệnh và phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế; 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; chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang 

thiết bị, nhân lực, kinh phí phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.  

b) Khi ghi nhận trường hợp bệnh: Khẩn trương 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; quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra 

cộng đồng; tổ chức cách ly, chuyển tuyến kịp thời 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 khám, chữa bệnh.  

c) Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định. 

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

UBND các phường, xã: Phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh truyền thông minh 
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bạch, bằng nhiều hình thức cho người dân về các biện pháp dự phòng dịch bệnh 

tại cộng đồng về bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã; đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành 

phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP;  

- Trang TTĐT TP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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