
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3028/SYT-NVY Quảng Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2022 
V/v tăng cường giám sát, phòng, chống 

bệnh đậu mùa khỉ 
 

 
Kính gửi:  

 
 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 
- Trung tâm Y tế các địa phương; 
- Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3379/UBND-
VX5 ngày 26/5/2022, 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. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên phát hiện tại Anh 
ngày 13/5/2022, tính đến 21/5/2022, trên thế giới đã ghi nhận 92 trường hợp 
mắc bệnh, 28 trường hợp nghi ngờ và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các ca 
bệnh được phát hiện đều không có tiền sử đi về từ vùng có dịch và các quốc gia 
ghi nhận ca bệnh chưa từng lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ trước đây. Các 
trường hợp mắc bệnh được xác định là bị nhiễm virus đậu mùa khỉ chủng Tây 
Phi và có đặc điểm giống chủng virus lây truyền từ Nigeria sang một số quốc gia 
năm 2018, 2019. WHO dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số 
trường hợp mắc trong thời gian tới. Để chủ động công tác giám sát, phòng 
chống bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện nội dung 
sau:  

1. Các đơn vị y tế: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân viên y 
tế, người dân các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo chống dịch theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế.  

- Chủ động nghiên cứu các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong 
giám sát, dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm các trường hợp nghi ngờ, 
trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ để điều trị, quản lý kịp thời. 

2. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế:  

- 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: 
Benin, Cameroon, CH Trung Phi, CHDC Công Gô, Gabon, Ghana, Bờ Biển 
Ngà, Liberia, Nigeria, CH Công gô, Sierra Leone và Nam Sudan. 

- Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ cần chủ động phối hợp với các 
đơn đơn vị tại cửa khẩu, sân bay để thực hiện các biện pháp dự phòng theo 
hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 



2 
 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Cập nhật các văn bản hướng dẫn chuyên của Bộ Y tế, Cục Y tế dự 
phòng về công tác giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ chuyển đến các đơn 
vị y tế trên địa bàn tỉnh để phối hợp thực hiện giám sát phát hiện và xử lý ca 
bệnh nghi ngờ.  

- Tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường 
hợp nghi ngờ mắc bệnh để xác định căn nguyên. Nếu phát hiện các trường hợp 
nghi ngờ, mắc bệnh thì báo cáo ngay về Sở Y tế, Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) 
để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

- Chủ động cung cấp tài liệu truyền thông cho đơn vị truyền thông của 
tỉnh để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bệnh đậu mùa khỉ. 

- Tăng cường thực hiện, tham mưu, đề xuất triển khai mạnh mẽ các hoạt 
động giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình dịch bệnh theo yêu cầu của Bộ Y 
tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.  

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn: Tăng cường giám sát 
phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể mắc bệnh; phối hợp với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật, Trung tâm Y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các 
biện pháp dự phòng lây nhiễm. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông (Ph/h); 
- Trung tâm Truyền thông tỉnh (Ph/h); 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Phòng Y tế các huyện, TX, TP; 
- Các phòng CN thuộc Sở; 
- Lưu: VT, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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