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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tăng huyết áp là nguy cơ hàng đầu gây ra biến cố và tử vong do các bệnh tim 

mạch. Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ năm 

người trưởng thành thì có một người mắc. Tăng huyết áp là nguyên nhân chủ 

yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận làm cho 

hàng trăm ngàn người bị liệt, tàn phế hoặc mất sức lao động mỗi năm và các 

bệnh tim mạch này đang là nguyên nhân tử vong số một tại Việt Nam, chiếm tới 

31% tổng số ca tử vong toàn quốc. Số liệu cũng cho thấy trên thế giới đa số 

những người tử vong do bệnh dịch COVID-19 đều có bệnh nền như tăng huyết 

áp, bệnh tim mạch hoặc các bệnh mạn tính khác.  

Đặc biệt, trong 12 triệu người mắc tăng huyết áp ở cộng đồng thì có tới gần 60% 

chưa được phát hiện và trên 80% chưa được quản lý điều trị theo quy định. Vì 

vậy, hằng năm Bộ Y tế đều có hướng dẫn việc hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng 

chống tăng huyết áp 17 tháng 5”, tổ chức chương trình toàn dân đo huyết áp và 

đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm dự phòng, phát hiện sớm tăng huyết 

áp và phòng, chống các bệnh tim mạch. 

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng trong dự phòng, phát hiện sớm 

tăng huyết áp và phòng, chống các bệnh tim mạch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các địa phương và 

các đơn vị liên quan tổ chức triển khai một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

của cộng đồng để dự phòng tăng huyết áp và các bệnh tim mạch, tập trung vào 

chủ đề phòng chống tác hại của thuốc lá và rượu bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp 

lý và tăng cường hoạt động thể lực.  

2. Tổ chức triển khai Chương trình “Truyền thông giảm muối trong khẩu phần 

ăn để phòng, chống tăng huyết áp, bệnh tim mạch và các bệnh tật khác” trên 

phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh xã/phường và tại cộng đồng; 

lồng ghép truyền thông giảm muối trong các cuộc họp của cộng đồng và trong 

trường học; tư vấn các biện pháp giảm ăn muối cho người bệnh đang được quản 

lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại các cơ sở y tế. 

3. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên đo kiểm tra 

huyết áp để phát hiện sớm tăng huyết áp, đặc biệt ở người trên 40 tuổi. Khuyến 

cáo tới mọi người dân: đo huyết áp thường xuyên là biện pháp đơn giản nhất và 

quan trọng nhất để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. 






