
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KIM BẢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-YT Kim Bảng, ngày         tháng        năm 2022 
V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh Tay 

chân miệng, bệnh Đậu mùa khỉ, bệnh không 

lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần; 

chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh  

 

                              Kính gửi:  

- Các Phòng: Y tế, Tài chính; Trung tâm Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện các văn bản của Bộ Y tế: Số 2597/BYT-DP ngày 19/5/2022 về 

tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Tay chân miệng; số 2668/BYT-DP ngày 

12/5/2022 về tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; số 

1907/BYT-DP ngày 15/4/2022 về xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh không 

lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần; số 146/BYT-TCDS ngày 10/01/2022 

về hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ xét nghiệm sáng lọc trước sinh và 

sơ sinh miễn phí theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 1417/UBND-KGVX ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Hà Nam về việc thực hiện, tham mưu thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Tay chân miệng, bệnh Đậu mùa khỉ, bệnh không lây nhiễm và rối loạn 

sức khoẻ tâm thần; chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh, Ủy ban nhân dân huyện Kim 

Bảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện ngay những nội 

dung sau: 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính, các 

phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn: 

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện nội dung các văn bản số 2597/BYT-DP, 

số 2668/BYT-DP, số 1907/BYT-DP, số 146/BYT-TCDS của Bộ Y tế theo quy 

định, hướng dẫn và phù hợp thực tế tại địa phương.  

- Tham mưu UBND huyện (khi có các kế hoạch của tỉnh) triển khai thực 

hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 155/QĐ-TTg ngày 

29/01/2022 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

và rối loạn sức khoẻ tâm thần giai đoạn 2022-2025; số 1999/QĐ-TTg ngày 

07/12/2020 phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước 

sinh và sơ sinh đến năm 2030. 

2. Phòng Tài chính, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế chỉ đạo thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện ; 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Lưu Trần Sơn 
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