UBND TỈNH SƠN LA
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1414 /SLĐTBXH-BTXH&TE

Sơn La, ngày 22 tháng 7 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh
miễn phí cho trẻ em đợt 1 tại tỉnh Sơn La
năm 2022.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Bệnh viện E;
- UBND các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ.

Thực hiện Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh
Sơn La thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022; Kế hoạch
66/KH-SLĐTBXH ngày 16/5/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sơn La triển khai thực hiện công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022; Công văn số
708/TTTM ngày 16/6/2022 Trung tâm tim mạch Bệnh viện E về việc khám bệnh
nhân đạo.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm tim
mạch Bệnh viện E tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em đợt 1 tại
tỉnh Sơn La cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Trẻ em từ 0 đến 16 tuổi trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thứ bảy ngày 30/7/2022 (Thời gian khám cả ngày, bắt đầu
vào lúc 7 giờ 30 phút).
- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tiểu khu 11, thị trấn
Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Tổ chức thực hiện
Để chuẩn bị tốt cho Chương trình khám sàng lọc tầm soát về bệnh tim bẩm
sinh cho trẻ em đợt 1 tại tỉnh Sơn La đạt hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội đề nghị Sở Y tế, UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các đơn vị phối
hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:
a) Sở Y tế
Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu hỗ trợ cơ sở vật chất, trang
thiết bị tại các địa điểm khám gồm: 02 phòng khám, 01 phòng siêu âm (01 bàn
làm việc có máy tính kết nối với máy in), 01 phòng điện tim, khu vực đón tiếp;
Cử cán bộ y, bác sĩ cùng tham gia khám sàng lọc tim cho trẻ em, cán bộ công tác
xã hội tiếp đón trẻ em đến khám sàng lọc.
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b) UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ
* Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn
vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn:
- Thông báo cho các gia đình có trẻ em có tên trong danh sách gửi kèm đến
khám theo quy định. Lưu ý đối với trẻ em đi khám tim gia đình cần mang giấy tờ
BHYT, giấy khai sinh; giấy xác nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo (nếu có).
- Tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình đưa trẻ em khám sàng
lọc về bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em; Tiếp tục rà soát tổng hợp danh sách trẻ em
đăng ký khám sàng lọc và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày
29/7/2022.
- Cử 01 cán bộ đầu mối phối hợp thực hiện Chương trình và thường
xuyên thông tin với Sở Lao động -TBXH tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị
khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em tại địa phương.
- Hỗ trợ kinh phí đi lại và tiền ăn, ngủ cho trẻ em (nếu có).
* Chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường Trung học cơ sở,
tiểu học, mầm non thông báo đến các phụ huynh học sinh được biết để đưa trẻ em
đến khám sàng lọc về bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn.
c) Trung tâm tim mạch Bệnh viện E
- Bố trí cán bộ, y bác sỹ, dụng cụ, phương tiện cho việc khám sàng lọc cho
các đối tượng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La đề nghị Sở Y tế, UBND các
huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các đơn vị quan tâm phối hợp để tổ chức thực
hiện./.
(Mọi thông tin liên hệ đ/c Trần Xuân Hội 09122.332.367 hoặc Lê Thị
Hương Thảo, ĐT: 0332.579.777)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu;
- Phòng LĐTBXH các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ;
- Phòng GDĐT các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng, KHTC;
- Lưu: VT, BTXH&TE (th2b).
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