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TỈNH LÀO CAI 

 
Số:         /UBND-VX 

V/v tăng cường truyên truyền, đo 

kiểm tra huyết áp cho người dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2020 

 

                                  

 
                      Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông;  

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3918/BYT-DP ngày 23/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người 

dân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các 

địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi của cộng đồng (như ăn giảm muối, thường xuyên kiểm tra huyết áp, vv… 

để dự phòng tăng huyết áp, các bệnh tim mạch) theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn 

bản nêu trên. Chỉ đạo các cơ sở y tế, nhất là các trạm y tế thực hiện kiểm tra huyết 

áp cho mọi người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, lồng ghép việc kiểm tra huyết 

áp trong khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động sàng lọc tại cộng đồng; chủ 

động phát hiện sớm, dự phòng cho người nguy cơ cao và quản lý điều trị cho 

người mắc tăng huyết áp và các bệnh tim mạch, đồng thời tư vấn, hướng dẫn để 

người bệnh biết tuân thủ điều trị và chăm sóc tại nhà. Khuyến khích các cơ sở y 

tế tư nhân tham gia đo huyết áp miễn phí cho người dân.  

Các sở, ngành liên quan và các địa phương căn cứ Văn bản thực hiện./. 

(đính kèm Công văn số 3918/BYT-DP ngày 23/7/2020) 

 Nơi nhận:  
 - CT, PCT3; 

 - Như trên; 

 - CVP, PCVP2; 

 - Cổng TTĐT tỉnh; 

 - Lưu: VT, TH3, VX2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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