
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KGVX Bình Phước, ngày      tháng      năm 2022 

 

                                         

                                     

                                 
 
 

 
 

          

    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 2668/BYT-DP ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 131/TTr-SYT ngày 02/6/2022; 

Để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung sau: 

1. Chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là 

các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. 

2. Tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên 

địa bàn; phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để chẩn đoán xác định 

ca bệnh. 

3. 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 cơ quan y tế./. 

 
 

 

Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-9106/6. 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 
      Trần Tuyết Minh 

 

V/v tăng cường giám sát phòng, chống 

bệnh đậu mùa khỉ 
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