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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật tim  

cho trẻ em trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2023 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH ngày 06/3/2023 Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về chương trình  khám  sàng  lọc tim bẩm 

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

năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương 

trình khám sàng lọc và phẫu thuật tim cho trẻ em trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 

2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH -  YÊU CẦU 

- Tiếp tục 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 huyện. 

- Tăng cường vai trò và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, 

các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị 

- xã hội trong việc thực hiện công tác chăm sóc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận 

các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình. 

- Đảm bảo cho trẻ em mắc bệnh tim, phẫu thuật 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 và các chương trình hỗ trợ lồng ghép với các chương trình, đề án, 

chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ 

em khuyết tật, tạo cơ hội cho trẻ em khuyết tật được thực hiện các chính sách hỗ trợ 

theo quy định của pháp luật, được tiếp cận với các chương trình giáo dục văn hoá, 

vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao và hoà nhập cộng đồng; 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 - 

truyền hình tỉnh về Chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và chương trình 

phẫu thuật tim cho trẻ em năm 2023; in ấn tài liệu tuyên truyền hướng dẫn thực hiện 

chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 
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2. Tổ chức Chương trình Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em với 

thông điệp “Hãy cho con bạn được khám ít nhất 1 lần trong đời” để tăng tỷ lệ 

phát hiện sớm các dị tật tim ở trẻ em giúp các em được phẫu thuật kịp thời và tổ 

chức Chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bệnh tim  

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

cho trẻ em khi có chỉ định phẫu thuật của bác sỹ.  

 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 nhân các dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết 

Trung thu năm 2023. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và 

các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Từ nguồn kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em tại Quyết định số 1966/QĐ-

UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 

10536/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động 

lồng ghép truyền thông chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim 

bẩm sinh trên địa bàn. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện 

chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn huyện (khi 

có Công văn phối hợp tổ chức Chương trình Khám sàng lọc của Sở LĐTBXH tỉnh 

Lạng Sơn). 

- Phối hợp triển khai rà soát, lựa chọn điểm khám, tổng hợp danh sách trẻ em 

bị nghi ngờ mắc bệnh tim đăng ký khám sàng lọc gửi Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và gia đình có trẻ mắc bệnh tim làm thủ 

tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí cho trẻ em. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện tổ 

chức triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ 

em với thông điệp “Hãy cho con bạn được khám ít nhất 1 lần trong đời” để tăng tỷ 

lệ phát hiện sớm các dị tật tim ở trẻ em, giúp các em được phẫu thuật kịp thời và tổ 

chức Chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bệnh tim đã được bác sỹ chỉ định. 

- Chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc 

bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, tổng hợp danh sách trẻ em bị nghi ngờ mắc bệnh 

tim đăng ký khám sàng lọc. 
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- Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh khuyết tật, mắc bệnh 

hiểm nghèo và các chính sách khác có liên quan đến trẻ em theo quy định thuộc 

trách nhiệm của ngành. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm 

sinh cho trẻ em trên địa bàn. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em của xã, thị trấn đăng ký khám sàng lọc 

bệnh tim bẩm sinh. 

- Hướng dẫn gia đình có trẻ mắc bệnh tim (có chỉ định phẫu thuật) làm thủ 

tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí cho trẻ em, cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Phối hợp với các trường học tăng cường công tác tuyên truyền khám sàng 

lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc và 

phẫu thuật tim cho trẻ em trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2023. Yêu cầu thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND  huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PLĐTBXH-DT(VTHH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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