UBND THÀNH PHỐ KON TUM
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:153 /LĐTBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2021

V/v phối hợp thông báo lịch khám
sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm
sinh năm 2021

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường
- Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Kon Tum
- Phòng y tế, Trung tâm y tế thành phố Kon Tum
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền
thông thành phố Kon Tum
Thực hiện công văn của Sở Lao động -TB&XH tỉnh Kon Tum về việc
Phối hợp tổ chức khám sàng lọc, chỉ định phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh
năm 20211.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Lao động-TB&XH (cơ
quan thường trực của Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em) thành phố Kon
Tum đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, phòng Giáo dục- Đào tạo thành
phố, Trung tâm y tế, Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông,
phối hợp thông báo rộng rãi Chương trình tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị
bệnh tim bẩm sinh, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố
(trẻ em từ dưới 16 tuổi trở xuống).
2. Quyền lợi được hưởng: Được khám sàng lọc miễn phí và có cơ hội
sớm phát hiện bệnh để phẫu thuật miễn phí.
3. Thời gian, địa điểm khám:
- Buổi chiều từ 13h30- 17h00, Thứ 4, ngày 17/3/2021.
- Khám tại Trạm y tế xã Đăk Cấm.
4. Phương thức tổ chức.
4.1. Đối với UBND các xã, phường: Thông báo rộng rãi về chương trình
khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em để mọi người dân biết; thông qua
thôn, tổ dân phố; đội ngũ Cộng tác viên,Trạm y tế, các ban ngành đoàn thể tại
địa phương cùng phối hợp tuyên truyền, vận động gia đình có trẻ em bị bệnh tim
bẩm sinh đưa đối tượng đi khám đúng thời gian, địa điểm quy định.
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4.2. Trung tâm-Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông thành phố:
Phối hợp thông báo rộng rãi Chương trình khám trên phương tiện thông tin đại
chúng để mọi người dân biết và Trang thông tin điện tử Thành phố.
4.3. Phòng Y tế, Trung tâm y tế thành phố: Phối hợp thông báo các Trạm
y tế xã, phường biết Chương trình tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho
trẻ em; vận động đối tượng đưa trẻ em tham gia khám.
4.4. Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố: Phối hợp thông báo cho các
trường học trực thuộc về Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ
em trên địa bàn thành phố; vận động phụ huynh đưa trẻ em có dấu hiệu nghi ngờ
bị bệnh tim đến khám lọc theo đúng thời gian và địa điểm qui định.
4.5. Phòng Lao động-TB&XH thành phố:
- Phối hợp với phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, phường
thông báo rộng rãi chương trình khám và phẫu thuật miễn phí.
- Cử cán bộ tham gia phối hợp Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em sở Lao
động- TB&XH tỉnh trong quá trình tổ chức khám sàng lọc.
Vì quyền lợi của trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, Phòng Lao động-TB&XH
(Quỹ Bảo trợ trẻ em) thành phố Kon Tum rất mong nhận được sự quan tâm chỉ
đạo và phối hợp thực hiện kịp thời của các cơ quan, đơn vị và các địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên (P/h);
- Sở LĐTBXH tỉnh (biết);
- Lưu: VT (TE&BĐG).

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Thanh Tùng
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