
 

 

 

K n        

- Các sở, ban, n àn , đoàn t ể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

T ực   ện Văn bản số 6169/UBND-VX1 ngày 31/10/2022 của UBND tỉn  

về v ệc tuyên truyền, hỗ trợ, phối hợp thực hiện hoạt động khám sàng lọc bệnh 

tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, để c ươn  trìn  đạt được kết quả cao, 

man  lạ  ý n  ĩa t  ết t ực, Sở T ôn  t n và Truyền t ôn  đề n  ị  

1. Các sở, ban, n àn , đoàn t ể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị 

xã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và n ườ  lao động 

tron  cơ quan, tổ chức, đơn vị biết thông tin về hoạt động khám sàng lọc và 

phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cản  đặc biệt khó 

k ăn trên địa bàn tỉn  Hà Tĩn . 

2. Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố, thị     ư n  dẫn 

các   , p ường, thị trấn tuyên truyền c ươn  trìn  khám sàng lọc và phẫu thuật 

miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cản  đặc biệt k ó k ăn trên địa 

bàn tỉn  Hà Tĩn  trên mạng xã hội và  ệ t ốn  truyền t an  cơ sở (có nội dung 

tuyên truyền kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- N ư trên; 
- Phòng VHTT huyện, TP, TX; 

- TT VHTT huyện, TP, TX; 

- L n  đạo Sở; 

- Lưu  VT, TTBCXB4. 
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Dương Văn Tuấn 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền khám sàng lọc  

và phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm 

sinh cho trẻ em có hoàn cản  đặc biệt 

k ó k ăn trên địa bàn tỉn  Hà Tĩn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 11 năm 2022 



 

THÔNG BÁO 

khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em  

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Công văn       /STTTT-TTBCXB ngày    /11/2022 của Sở TTTT) 

 

 

N ằm t úc đẩy và p át   ện s m bện  t m bẩm s n  c o trẻ em n  èo, c ươn  

trìn  "Trá  t m c o em" p ố   ợp v   V ettel Hà Tĩn , Bện  v ện V ệt Đức, Bện  

v ện Đa k ao tỉn  Hà Tĩn  tổ c ức  oạt độn  k ám sàn  lọc bện  t m c o trẻ em 

dư   16 tuổ  trên địa bàn Hà Tĩn .  

Kế hoạch dự kiến như sau: 

C ươn  trìn  k ám sàn  lọc sẽ được d ễn ra tron  1,5 n ày, cụ t ể  từ 7h30 đến 

16 30 n ày 26/11/2022 và từ 7 30 đến 12h ngày 27/11/2022 

Điểm khám  tạ  Bện  v ện Đa k oa tỉn  Hà Tĩn . 

Các   a đìn  trên địa bàn tỉn  Hà Tĩn  hãy cho con em tham gia khám sàng 

lọc để  ác địn  bện  lý. Sau k   k ám sàn  lọc, tất cả các trẻ em bị p át   ện 
mắc bện  t m là con em   a đìn  có  oàn cản  k ó k ăn sẽ được c ươn  trìn  

Trá  t m c o em  ét duyệt và  ỗ trợ c   p   p ẩu t uật. 

Đây là c ươn  trìn  có ý n  ĩa n ân văn cao cả, đề nghị bà con nhân dân tuyên 

truyền sâu rộng để đôn  đảo n ườ  dân được biết và đưa con e mìn  t i khám. 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ số đ ện thoại: 0239 625 0178./. 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
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