
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 

* 

Số        -CV/HU 
Về việc chủ động các biện pháp phòng, 

chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

Ninh Phước, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

   Kính gửi:  - UBND huyện, 

- Các Ban Đảng Huyện ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

 
    

Thực hiện Công văn số 3153-CV/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn 

tỉnh; Thường trực Huyện ủy yêu cầu: 

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị - xã hội quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 

680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của 

Bộ Y tế về việc công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Trong đó lưu ý một 

số nội dung sau: (1) Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt công 

tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp 

nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; (2) Chủ động xây dựng kế hoạch, 

kịch bản sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch trong trường hợp dịch bệnh xảy ra; (3) Tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền 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. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền chủ động, tích cực vận động người dân phòng, chống dịch theo 

khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế. 

   

Nơi nhận 

- Như trên, 

- Lưu VPHU. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

   Nguyễn Xuân Hùng 
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