
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-YT 

V/v tăng cường giám sát, phòng 

chống bệnh đậu mùa khỉ. 

           Thanh Thủy, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

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

Thực hiện Văn bản số 1864/UBND-KGVX, ngày 25/5/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu 

mùa khỉ; Văn bản số 2668/BYT-DP, ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ (sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung tại văn 

bản nêu trên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động, giám sát phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ, nhất là các trường hợp đi từ các quốc gia đang lưu hành 

dịch bệnh đậu mùa khỉ. Chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người 

dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Đức 
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