ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2961 /UBND-KGVX

Sơn La, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Sở Y tế
- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản
đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường
hợp dịch bệnh xảy ra.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2. UBND các huyện, thành phố
- Quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, huy động các cấp, ngành, đoàn
thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ và chịu trách
nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
- Phối hợp với ngành y tế giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu (đối
với địa phương có cửa khẩu) trong cộng đồng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời
người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng
thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh.
- Truyền thông bằng nhiều hình thức 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.
Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn
trương tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.
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