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Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 

Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2020 đến 

nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành 

phố, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện, không có tử vong. So với cùng kỳ 

năm 2019, số mắc cả nước giảm 55,6%, số trường hợp nhập viện giảm 51,5%, 

tuy vậy một số tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc gia tăng trong các tuần gần đây 

như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, 

Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, dự báo số 

mắc tay chân miệng có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới đây do tính chất lây 

truyền, đặc biệt trong mùa tựu trường, học sinh chuẩn bị tập trung vào năm học 

mới. Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất 

số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, 

Cục Y tế dự phòng trân trọng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố 

chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai tích cực các nội dung công tác sau: 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền 

các cấp, huy động các Ban, ngành, tổ chức, chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ 

với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

hiệu quả trên địa bàn, tập trung vào các vùng có số mắc cao, có nguy cơ bùng 

phát dịch. 

 2. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, triển khai tích 

cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện 3 

sạch: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch; tổ chức chiến dịch 

rửa tay bằng xà phòng, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn 

chín uống chín; tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm tay chân 

miệng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn 

tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo trí, truyền hình. 

 3. Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các hoạt 

động truyền thông sâu rộng phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các 

trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ các 

phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho 

người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, làm sạch bề 

mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. 

Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay 

cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. 

KHẨN 



 4. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ 

dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tăng 

cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội chống 

dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý 

ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi 

cần thiết. 

 5. Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh 

nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng gây tử vong. 

Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo tại các bệnh viện và trong các cơ sở 

điều trị, đặc biệt giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm 

đường hô hấp khác.  

 6. Chủ động chuẩn bị đủ kinh phí để đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, 

hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tập 

huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến 

để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế. 

 7. Thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. 

 8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, điện thoại: 024.38456255, fax: 

024.37366241, email: baocaobtn@gmail.com) theo quy định tại Thông tư số 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

 Cục Y tế dự phòng trân trọng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- QBT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Phó Cục trưởng; 

- Các Vụ, Cục: KCB, TT-KT, KH-TC; 

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để phối hợp); 

- TT KSBT tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

-  Lưu: VT, DT. 
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Đặng Quang Tấn 
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