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                           Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan: Tài Chính Kế hoạch, 
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hiện Công văn số 3985/UBND-KGVX ngày 06/8/2022 của UBND 
tỉnh về việc thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Chính phủ;  
UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế:  

- Tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ, nhất là các 
trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh Đậu mùa khỉ. Công 

khai, duy trì hoạt động điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin để tư vấn, 
hỗ trợ người dân về bệnh Đậu mùa khỉ. 

 - Phát hiện sớm, điều trị kịp thời ca mắc, hạn chế thấp nhất 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 tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng 

trong trường hợp dịch bệnh xảy ra theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế. Tham 
gia tập huấn về giám sát và các biện pháp phòng, chống, truyền thông, phòng 
chống lây nhiễm trong cơ sở y tế, chăm sóc điều trị bệnh nhân Đậu mùa khỉ khi 

ngành cấp trên tổ chức.  

- 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. Theo dõi chặt chẽ, 

cập nhật thông tin hàng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời 
UBND huyện và Sở Y tế khi có tình huống bất thường xảy ra.  

 2. Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh huyện: Chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tuyên 
truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ để người dân chủ động, tích cực thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh; khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.  

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp chặt chẽ với 
Ngành Y tế và các các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý buôn bán, 

sử dụng, 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.  

V/v tăng cường công tác phòng,  
chống bệnh Đậu mùa khỉ 
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4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh 
phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.  

5. UBND các xã, thị trấn:  

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại địa phương. Đặc biệt lưu ý các trường 
hợp có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện, truy vết, điều tra, quản lý ca 

bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.  

- Đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và 
phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ nói riêng. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đáp 

ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn phối 
hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- BTT UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Phan Công Trinh 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-08-09T15:20:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Lê Văn Tập<lvtap-ubndthoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T15:54:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Công Trinh<phancongtrinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T16:10:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa<ubndhthoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T16:10:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa<ubndhthoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-09T16:10:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa<ubndhthoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




