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Số:         /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày      tháng  3   năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu tim  

cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 478/LĐTBXH-TE, ngày 28/02/2022 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm 

thực hiện công tác trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 

30/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai 

đoạn 2019 - 2025.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện chương  trình  Khám  sàng lọc bệnh  tim  bẩm  sinh  cho trẻ em và hỗ trợ  

phẫu  thuật  tim  cho  trẻ  em trên  địa  bàn  tỉnh Lạng Sơn năm 2022, với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 

04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nhằm nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và chính sách hỗ trợ phẫu 

thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc, trợ giúp trẻ em 

bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, 

có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng; thực hiện 

tốt các chính sách trợ giúp xã hội, hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em bị bệnh có hoàn 

cảnh khó khăn được khám và điều trị, phẫu thuật.  

3. Đảm bảo đúng cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đều được hưởng 

chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim theo quy định tại Quyết định số 

55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện các hoạt 

động để thực hiện chính sách phải đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; 

lồng ghép với các dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.  
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 4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan để thực hiện chương trình có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 

55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thông qua xây dựng các 

chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc 

biệt trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh 

-ruyền hình tỉnh về Chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và 

chương trình phẫu thuật Tim cho trẻ em năm 2022; in nhân bản tài liệu 

tuyên truyền hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ 

em bị bệnh tim bẩm sinh. 

2. Tổ chức chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. 

Sau Chương trình Khám sàng lọc, trẻ em được các bác sỹ có chỉ định điều 

trị, phẫu thuật sẽ được hướng dẫn thủ tục hồ sơ gửi tổ chức tài trợ chi phí 

phẫu thuật tim cho trẻ em. 

 3. Hướng dẫn các quy trình, thủ tục tiếp nhận và hồ sơ hỗ trợ phẫu 

thuật tim cho trẻ em và thủ tục nhập viện  

 4. Tổ chức thăm và tặng quà, hỗ trợ đi lại và tiền ăn cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt phẫu thuật tim bẩm sinh. 

III. ĐỐI TƯỢNG KHÁM SÀNG LỌC VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ 

PHẪU THUẬT  

 Trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi;  Trẻ em nghi ngờ bị mắc bệnh tim.  

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHÁM SÀNG LỌC VÀ PHẪU 

THUẬT 

- Thời gian: Năm 2022, tổ chức Chương trình Khám sàng lọc bệnh 

tim bẩm sinh cho trẻ em 02 đợt. 

+ Đợt 1: Từ ngày 13 - 15/4/2022, tại huyện Bắc Sơn, Đình Lập, Chi 

Lăng.  

+ Đợt 2: Dự kiến tháng 10/2022, tại huyện Tràng Định, Bình Gia, 

Hữu Lũng. 

- Thời gian phẫu thuật: Theo lịch hẹn của bác sỹ. 

- Địa điểm: Tổ chức tại các đơn vị  huyện.  

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC  
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Từ nguồn kinh phí phẫu thuật Tim cho trẻ em tại Quyết định số 

8668/QĐ - SLĐTBXH, ngày 20/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế , Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E 

Hà Nội , Quỹ Tài trợ VinaCapital Foundation - Chương trình Nhịp Tim Việt 

Nam tổ chức Đoàn Bác sỹ thực hiện Chương trình Khám sàng lọc và phẫu 

thuật tim cho trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tại các huyện; giao Phòng Bảo 

trợ xã hội - Trẻ em tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động. 

- Triển khai hoạt động tuyên truyền xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục, chuyên đề về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trẻ em bị mắc bệnh 

tim bẩm sinh, thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về 

chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và chương trình phẫu thuật 

Tim cho trẻ em năm 2022; in nhân bản và phân phối tài liệu tuyên truyền 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim 

bẩm sinh. 

- Hướng dẫn triển khai  thực hiện việc rà soát trẻ em tham gia Chương 

trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và hướng dẫn các đơn vị, gia đình có trẻ 

được bác sỹ chỉ định phẫu thuật bệnh tim làm thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí phẫu 

thuật cho trẻ em.  

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc  các huyện  Bắc 

Sơn, Đình Lập, Chi Lăng, Tràng Định, Bình Gia, Hữu Lũng 

- Phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan triển khai Chương trình 

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2022 trên địa bàn; thống 

nhất với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn trường học mầm non, 

tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS thuộc 02 xã  đặc  biệt  khó khăn trên địa  

bàn để triển khai 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).  

-  Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Nhà trường 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 



4 

 

bẩm sinh cho trẻ em; chuẩn bị phòng khám, giáo viên phụ trách hướng dẫn 

học sinh khám theo hướng dẫn của bác sỹ, điều kiện cơ sở vật chất cho đoàn 

bác sĩ đến khám được thuận lợi. 

-  Chủ động triển khai thông báo tới các xã, thị trấn, Trạm y tế xã và các 

hộ gia đình có trẻ em bị nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh. Đặc biệt quan tâm 

tới đối tượng trẻ em từ 0 đến dưới 2 tuổi (trẻ chưa đi nhà trẻ) được biết để 

đăng ký cho trẻ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Trên cơ sở danh sách trẻ 

em đăng ký khám của đơn vị, đoàn bác sỹ sau khi đã khám sàng lọc tại 

trường học xong sẽ bố trí khám cho trẻ em đăng ký khám. Địa điểm bố trí 

khám sàng lọc cho trẻ em đăng ký khám do đơn vị lựa chọn nhằm thuận lợi 

cho việc đưa đón trẻ em và đoàn bác sỹ đi lại để khám cho trẻ. 

-  Danh sách trẻ em đăng  ký khám  sàng lọc  bệnh  tim  bẩm  sinh, đề nghị 

gửi  về  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ 

em. Các đơn vị huyện tổ chức khám trong đợt 1 gửi Danh sách trước ngày 

30/3/2022;  Đợt 2 gửi Danh sách trước ngày 20/9/2022 (theo mẫu danh sách  gửi 

kèm). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương  trình  Khám  Sàng lọc bệnh tim 

bẩm sinh cho trẻ em và  hỗ trợ phẫu  thuật  tim  cho  trẻ  em trên  địa  bàn  tỉnh Lạng 

Sơn  năm 2022./.   

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện Bắc Sơn, 

Tràng Định, Đình Lập, Bình Gia, Hữu Lũng, 

Chi Lăng (T/h); 

- C, PCVP sở; 

- Phòng BTXH-TE, KH-TC; 

- Lưu: VT.                                                                         

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                  Đàm Văn Chính 
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