
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KGVX
V/v khẩn cấp tăng cường công tác 
phòng, chống bệnh tay chân miệng

             
               Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

               
                             Kính gửi:

             - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
     - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm vi rút cấp tính, lây truyền theo đường tiêu 
hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Hầu hết các ca bệnh 
đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và 
gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp 
dẫn đến tử vong nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. 

Theo thống kê bệnh truyền nhiễm, tính đến ngày 31/3/2021, khu vực miền 
Trung ghi nhận 1.564 ca mắc tay chân miệng, chưa có ca tử vong. Trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam ghi nhận 282 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 7,5 lần so với cùng 
kỳ năm 2020) và số mắc đang cao thứ 3 khu vực miền Trung; một số địa phương 
có số mắc cao như Điện Bàn (51), Duy Xuyên (39), Núi Thành (37), Thăng Bình 
(25), Tam Kỳ (24), Phú Ninh (19), Tiên Phước (18). Bên cạnh đó, tỉnh ta đã ghi 
nhận một số ca bệnh tay chân miệng nặng, gây nguy hại rất lớn đến sức khỏe và 
tính mạng cho trẻ nhỏ.

Nhằm chủ động, kịp thời phòng, chống, không để dịch bệnh tay chân miệng 
bùng phát và lan rộng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, 
đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các nội dung chủ 
yếu sau đây:

1. Sở Y tế

- Chỉ đạo hệ thống y tế tuyến huyện theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, tham mưu 
kịp thời cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống 
dịch, khống chế ca bệnh, không để bùng phát dịch theo đúng Quyết định số 
581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám, 
chữa bệnh:

+ Quản lý, điều trị bệnh nhân sớm theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 
tay chân miệng tại Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ Y tế. 
Kịp thời tiếp nhận điều trị sớm, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong do bệnh tay 
chân miệng;
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+ Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo đúng Thông tư số 54/2015/TT-BYT 
ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế; nắm bắt và cập nhập nhanh chóng ổ dịch để tuyến 
trên giám sát và xử lý kịp thời (theo Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 
của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng: Ổ dịch là 
một nơi (thôn/ấp/bản/tổ dân phố/cụm dân cư/đơn vị) được gọi là ổ dịch khi ghi 
nhận từ 02 trường hợp bệnh (lâm sàng hoặc xác định) trở lên khởi phát trong 
vòng 7 ngày có liên quan dịch tễ với nhau. Ổ dịch được xác định là kết thúc khi sau 
14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới kể từ ngày khởi phát của trường hợp 
mắc bệnh cuối cùng).

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị chu đáo hậu cần, cơ sở 
vật chất và chuyên môn hỗ trợ các địa phương khi có dịch xảy ra. Tổ chức các lớp 
tập huấn công tác phòng, chống dịch tay chân miệng (nếu cần thiết).

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 
thị xã, thành phố, các đơn vị trường học (đặc biệt là các nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non, nhóm trẻ gia đình) phối hợp chặt chẽ với chính quyền, 
với ngành y tế ở địa phương triển khai các biện pháp thiết thực phòng, chống 
bệnh tay chân miệng. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng 
tăng cường công tác giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh tay chân 
miệng để nâng cao hiểu biết, nhận thức về nguy cơ và tác hại của dịch bệnh; đồng 
thời chủ động, tự giác thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch 
bệnh hiệu quả; nghiêm cấm đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng 
và xã hội.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn với sự tham mưu 

của ngành y tế tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân 
chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng 
ngay tại hộ gia đình, cộng đồng, đặc biệt là tại các nhà trẻ, trường mầm non, trường 
mẫu giáo trên địa bàn mình phụ trách. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh 
trong chế biến đồ ăn, nước uống của trẻ.

- Nắm chắc tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn, tổ chức tốt việc 
thu dung, cách ly, điều trị, hạn chế tử vong và không để dịch bùng phát tại địa 
phương; đồng thời, thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh các ổ dịch để 
điều tra, xử lý ổ dịch kịp thời.



3

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể  chính trị - 
xã hội tích cực, chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành y tế thực hiện 
hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe 
cho Nhân dân.

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

Nơi nhận: 
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT - TH QNam, Cổng TTĐT QNam;
- CPVP tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân
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