
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NNNT Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022 

Về việc chủ động phòng  

ngừa lây nhiễm bệnh Đậu  

mùa khỉ ở động vật   
 

 

  

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Trung tâm VH-TT-DL&Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 3362/UBND-NNTN, ngày 07/10/2022 của UBND 

tỉnh Kon Tum, về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động 

vật.  

Để chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật và giảm 

thiểu nguy cơ vi rút Đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật 

Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tổ chức phòng, chống bệnh 

Đậu mùa khỉ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

680/CĐ-TTg, ngày 01 tháng 8 năm 2022, về việc tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh Đậu mùa khỉ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2550/UBND-

KGVX, ngày 08 tháng 8 năm 2022(1); trong đó chú trọng các nội dung sau:  

1. Tổ chức thực hiện truyền thông tới người dân và 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. Nhấn mạnh đặc điểm bệnh Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm rất nguy 

hiểm có thể lây truyền giữa người và các loài động vật linh trưởng, loài gặm nhấm 

nhỏ và chó nhà; khuyến cáo người dân chủ động thông báo với cơ quan thú y khi 

phát hiện động vật (bao gồm động vật nuôi và động vật hoang dã) có triệu chứng 

nghi ngờ, mắc bệnh (con vật có các biểu hiện bị bệnh như sốt, bỏ ăn, ăn ít, phát ban 

và có xuất hiện nhiều mụn nước trên da); khuyến cáo người bị Đậu mùa khỉ không 

nên vuốt ve, âu yếm, ôm, hôn, ngủ chung, ăn chung… với thú cưng.  

2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp nghi ngờ động 

vật mắc bệnh Đậu mùa khỉ, thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện hoặc chính quyền địa phương; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ động phối 

hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu bệnh 

phẩm, xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm và thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.  

                                                 
(1) Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 
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3. Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống trong trường hợp dịch bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan 

đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện các giải 

pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật, kịp thời giải 

quyết các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.                       

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (c/đ); 

- Trung tâm Y tế huyện (t/d); 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện (p/h); 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Thị Thương  
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