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Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
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V/v phối hợp tổ chức chương trình 

khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh 

cho trẻ em năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Trung tâm Y tế; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 378/SLĐTBXH-BTXHTE, ngày 17/3/2022 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức 

chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022. Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức chương 

trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022 cụ thể: 

1. Nội dung triển khai 

- Triển khai công tác tuyên truyền về chương trình Khám sàng lọc bệnh 

tim bẩm sinh cho trẻ em trên trang thông tin điện tử huyện, xã, sóng phát thanh 

huyện, đài truyền thanh xã, nhằm giúp truyền tải thông tin chương trình tới các 

gia đình có trẻ em đang mắc bệnh tim bẩm sinh mà chưa được phát hiện cũng 

như chưa được tiếp cận với các chương trình Khám sàng lọc được biết đăng ký 

tham gia Chương trình. 

- Tổ chức rà soát trẻ em và lập danh sách đăng ký chương trình Khám 

sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022, đối tượng rà soát trẻ em từ 0 – 

dưới 16 tuổi 

- Lựa chọn trường học mầm non, tiểu học, THCS tại 02 xã khó khăn trên 

địa bàn để triển khai tổ chức chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ 

em.  

 2. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: Ngày 13/4/2022.  

- Địa điểm khám: Tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn và 02 trường học tại 

02 xã khó khăn (02 trường học thông báo sau) 

3. Kinh phí thực hiện  

- Kinh phí tổ chức Khám sàng lọc: Từ Chương trình Phẫu thuật tim trẻ em 

năm 2022. 
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- Kinh phí phẫu thuật: Trẻ em Khám sàng lọc có chỉ định phẫu thuật của 

Bác sỹ sẽ được hướng dẫn lập hồ sơ để Tổ chức THE VINACAPTTAL 

FOUNDATION tài trợ chi phí phẫu thuật tim. 

4. Tổ chức thực hiện  

4.1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn thống kê danh sách đăng ký 

chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022.  

-  Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn trường học mầm non, 

tiểu học, THCS ở tại 02 xã khó khăn trên địa bàn để triển khai tổ chức chương  trình 

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm 

Y tế huyện, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện.  

- Phân công cán bộ phụ trách tham gia chương trình Khám sàng lọc bệnh 

tim bẩm sinh cho trẻ em; điều hành công tác tổ chức chương trình; chuẩn bị 

maket chương trình; ban hành văn bản thông báo chương trình tới các đối tượng 

trẻ em đăng ký khám sàng lọc. 

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

lựa chọn trường học mầm non, tiểu học, THCS ở tại 02 xã khó khăn trên địa bàn 

để triển khai tổ chức chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em (nên 

lựa chọn xã theo cụm, tuyến đường, hoặc xã sát gần nhau để tiết kiệm được thời gian 

di chuyển của Đoàn bác sỹ tới khám được cho tất cả trẻ em trên địa bàn xã).  

- Chỉ đạo các Nhà trường được lựa chọn thông báo chương trình Khám sàng 

lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, học sinh của trường tới các gia đình được biết 

và đăng ký cho trẻ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.  

- Chuẩn bị 01 phòng học hoặc phòng y tế của trường để đặt máy siêu âm tim, 

phân công giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh khám theo hướng dẫn của 

Bác sỹ và các điều kiện cơ sở vật chất tại trường học cho đoàn Bác sĩ đến khám 

được thuận lợi. 

4.3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông  

Tuyên truyền về chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ 

em trên trang thông tin điện tử, sóng phát thanh huyện, nhằm giúp truyền tải 

thông tin chương trình tới các gia đình có trẻ em đang mắc bệnh tim bẩm sinh 

mà chưa được phát hiện cũng như chưa được tiếp cận với các chương trình 

Khám sàng lọc được biết đăng ký tham gia Chương trình 

4.4. Trung tâm Y tế huyện 

- Chuẩn bị địa điểm, phối hợp với đoàn Bác sỹ khám cho đối tượng trẻ em 

đã đăng ký khám từ các xã, thị trấn.  
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- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chương trình 

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. 

4.5. UBND các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở danh sách đã rà soát năm 2021 chưa được tham gia khám 

sàng lọc; tiếp tục rà soát trẻ em và lập danh sách đăng ký chương trình Khám 

sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022 (theo biểu mẫu đính kèm). 

- Đối tượng rà soát trẻ em từ 0 - dưới 16 tuổi (Quan tâm rà soát tới đối 

tượng trẻ em ở độ tuổi 0 đến dưới 2 tuổi do trẻ chưa đi nhà trẻ nên chưa được 

tiếp cận với các chương trình Khám Sàng lọc)  

- Tuyên truyền về chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ 

em trên Trang thông tin điện tử, đài Truyền thanh xã, nhằm giúp truyền tải thông 

tin chương trình tới các gia đình có trẻ em đang mắc bệnh tim bẩm sinh mà chưa 

được phát hiện cũng như chưa được tiếp cận với các chương trình Khám sàng 

lọc được biết đăng ký tham gia Chương trình. 

- Cử công chức Văn hóa – Xã hội đưa, quản lý đối tượng có nhu cầu 

khám sàng lọc bệnh tim theo danh sách đăng ký đến khám đúng thời gian và địa 

điểm. 

Danh sách đăng ký chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ 

em năm 2022 gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua (Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc) trước ngày 28/3/2022 để tổng hợp phối hợp thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy 

ban nhân dân huyện qua (Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, số 

điện thoại: 02053.837.254) để phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
 

 


		2022-03-21T16:14:10+0700


		2022-03-21T16:44:36+0700


		2022-03-21T16:44:36+0700


		2022-03-21T16:44:36+0700




