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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh
Tay chân miệng.

Kính gửi:
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Bệnh Tay chân miệng là bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, lưu hành quanh
năm tại Ninh Thuận và thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ
tháng 4-5 và tháng 9-11 hàng năm. Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền
nhiễm từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 5.545 trường hợp mắc bệnh Tay
chân miệng, trong đó có 01 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Thuận. Tại tỉnh Ninh
Thuận, tính đến ngày 26/5/2022 ghi nhận 17 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng,
giảm 68,5% so với cùng kỳ 2021 (17/54). Dự báo dịch bệnh Tay chân miệng trên
địa bàn tỉnh có thể tăng trong thời gian tới do tính chất lây truyền, kỹ năng vệ sinh
cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay bằng xà phòng thường xuyên; việc giao lưu đi lại,
du lịch,… gia tăng trở lại sau khi đã kiểm soát dịch COVID-19 và hiện chưa có vắc
xin phòng bệnh.
Thực hiện Công văn số 2597/DP-DT ngày 19/5/2022 của Bộ Y tế về việc
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Y tế:
- Tăng cường các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện sớm ổ dịch, khoanh
vùng, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; 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.
- Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện, hạn chế việc chuyển
tuyến các bệnh nhân trong khả năng điều trị nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến
trên; phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; lưu ý đối với
các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt
phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm
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chéo giữa bệnh Tay chân miệng với bệnh Sởi, Viêm phổi và Viêm đường hô hấp
khác; tham mưu kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống
dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh của địa phương.
- Phối hợp với Sở Tài chính 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, đặc biệt là y tế cơ sở.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành
để kiểm tra và hỗ trợ các địa phương, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải
quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chỉ
đạo khắc phục các tồn tại của địa phương, tập trung cao độ các biện pháp phòng,
chống để ngăn chặn tình trạng dịch bệnh Tay chân miệng có thể lan rộng, kéo dài.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm về
Bộ Y tế theo quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp ngành y tế triển khai các hoạt động
phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà
trẻ, trường mẫu giáo; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa
tay, xà phòng và bố trí ở các vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người
chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; thực hiện vệ sinh lớp học,
làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng 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.
3. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường các hoạt động truyền thông
giáo dục sức khoẻ phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh Tay
chân miệng, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh nâng cao sức khỏe Nhân dân;
thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn
sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh; chỉ đạo,
hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Đài truyền thanh các
huyện, thành phố ưu tiên phát sóng và đưa các thông điệp, khuyến cáo về phòng
chống bệnh Tay chân miệng.
4. Sở Tài chính kịp thời thẩm định đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị liên
quan, tham mưu bổ sung kinh phí phù hợp, hiệu quả và theo quy định hiện hành để
đảm bảo nhu cầu đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng cơ số thuốc, sinh
phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.
5. UBND huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, xã, phường, thị trấn chủ
động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Tay chân
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miệng hiệu quả trên địa bàn quản lý, tập trung vào các địa bàn có số trường hợp
mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu
trên. Giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo, đề
xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh NLB;
- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

Nguyễn Long Biên
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