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KẾ HOẠCH  

Tổ chức triển khai, rà soát  đối tượng trẻ em khuyết tật; khám sàng lọc và 
phẫu thuật can thiệp tim mạch cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 
  

Thực hiện Công văn 789/VP-KGX, ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Văn 
phòng UBND tỉnh v/v khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật và Công 
văn số 939/VP-KGVX, ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn v/v hỗ trợ khám, phẫu thuật, can thiệp tim mạch miễn phí cho trẻ em 
nghèo. 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức triển 
khai, rà soát  đối tượng trẻ em khuyết tật; khám sàng lọc và phẫu thuật can thiệp 
tim mạch cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn được 
khám và điều trị, phẫu thuật, tạo điều kiện cho gia đình trẻ giảm áp lực về chi 
phí đưa con em bị bệnh đến các bệnh viện chuyên khoa ở tuyến trên; đồng thời 
tạo sự quan tâm của cộng đồng xã hội và các cấp các ngành đối với việc chăm 
sóc trẻ em; giúp cho trẻ em mắc các loại bệnh về mắt, môi, tim, dị tật vận động 
và các dạng khuyết tật khác có cơ hội cải thiện sức khoẻ, tiếp bước đến trường, 
vươn tới tương lai góp phần thực hiện các mục tiêu vì trẻ em năm 2018. 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội với  Sở Y tế,  Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh; phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan trong 
việc thực hiện kế hoạch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai rà soát  đối tượng trẻ em khuyết tật; trẻ em nghi ngờ bị mắc 
bệnh tim bẩm sinh trên toàn tỉnh. 

 2. Tổ chức khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật; Trẻ em nghi ngờ bị mắc 
bệnh tim bẩm sinh và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, trẻ bị mắc bệnh tim  theo 
chỉ định của Bác sỹ. 

3. Tập huấn cho các cán bộ biết cách nhận dạng các loại bệnh trẻ khuyết 
tật, xác định nhu cầu của trẻ cần: Phẫu thuật, cấp dụng cụ trợ giúp, phục hồi 
chức năng; phổ biến kiến thức về điều trị bàn chân khoèo.  



III. ĐỐI TƯỢNG 

1. Cán bộ tham gia tập huấn: 

- Mỗi xã 2 người: 1 cán bộ thuộc trạm y tế xã, 1 cán bộ văn hóa - xã hội là 
người chịu trách nhiệm theo dõi, lập danh sách trẻ khuyết tật của xã. 

- Mỗi huyện 2 người: 1 cán bộ phòng khám bệnh viện huyện, 1 cán bộ 
thuộc phòng LĐTBXH - DT huyện. 

2. Trẻ khuyết tật khám sàng lọc: 

- Đối tượng đến khám: Trẻ khuyết tật dưới 18 tuổi có trong danh sách khảo 
sát bởi cán bộ xã, cán bộ huyện có trong danh sách bị các dạng khuyết tật sau: 

+ Sứt môi hở hàm ếch 

+ Khuyết tật vận động: Tay, chân, ngoẹo cổ, cốt sống... 

+ Di chứng sau bỏng biến dạng các bộ phận cơ thể. 

+ Khuyết tật mắt: Lác, sụp mi, đục thủy tinh thể... 

+ Khuyết tật tai: Biến dạng hình thể, đau tai do viêm các bộ phận bên trong. 

+ Khuyết tật đường sinh dục: úng dái, lỗ tiểu lệch thấp, thoát vị bẹn, thoát 
vị rốn, nước màng tinh hoàn, ẩn tinh hoàn, không lỗ hậu môn, phình đại tràng... 

+ Các loại u bướu lành tính 

3. Khám sàng lọc trẻ em bị nghi ngờ mắc bệnh tim:  

 Bao gồm những trẻ có nghi ngờ bị bệnh tim trên địa bàn toàn tỉnh. 

IV. ĐỊA  ĐIỂM TỔ CHỨC TẬP HUẤN VÀ KHÁM SÀNG LỌC. 

1. Địa điểm khám sàng lọc cho trẻ bị nghi ngờ mắc bệnh tim:  

+ Tại trường học mầm non, Tiểu học thuộc huyện Bắc Sơn, Lộc Bình  

 + Đoàn Bác sỹ trực tiếp về khám cho trẻ em tại trường Mầm non, tiểu học  
huyện Bắc Sơn, huyện Lộc Bình (Điểm trường khám do Phòng Lao động, 
Thương binh, Xã hội - Dân tộc phối hợp với phòng giáo dục- Đào tạo, Trung 
tâm Y tế huyện lựa chọn, báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội);  

 + Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.     

Các đơn vị huyện, thành phố còn lại triển khai rà soát đối tượng trẻ em nghi 
ngờ bị mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn, tổ chức thông báo, đưa đón trẻ khám 
tại tỉnh. 

 2. Thành phần đoàn Bác sỹ khám trẻ bị nghi ngờ mắc bệnh tim: Gồm 
các Bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội 

 - Lịch trình khám sàng lọc trẻ nghi ngờ bị bệnh tim bẩm sinh:  

Thời gian Đoàn Bác sỹ Địa điểm 

Thứ 5 Bệnh viện Tim Hà Nội Trường Mầm non xã....huyện Bắc Sơn 



03/5/2018 Trường Tiểu học xã....huyện Bắc Sơn 

Thứ 6 

04/05/2018 

Bệnh viện Tim Hà Nội Trường Mầm non xã....huyện Lộc Bình 

Trường Tiểu học xã....huyện Lộc Bình 

Thứ 7 

05/5/2018 

Bệnh viện Tim Hà Nội Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Khám 
sàng lọc cho trẻ em bị nghi ngờ bị bệnh 
tim bẩm sinh thuộc các huyện, thành 
phố. 

3. Địa điểm khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật: Tại các Trung tâm Y tế 
huyện, thành phố. 

4. Thành phần đoàn khám trẻ khuyết tật: Gồm các Bác sỹ Trung tâm II- 
Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II); Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Lạng Sơn 

- Lịch trình khám sàng lọc trẻ khuyết tật:  

 Chia làm 2 đoàn, gồm các Trung tâm II- Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt 
Nam (Trung tâm II); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:  

+ Đoàn 1: Khám tại các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia, Bắc sơn, 
Hữu Lũng. 

+ Đoàn 2: Khám tại các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Quan, 
Cao Lộc, Thành phố. 

Thời gian: Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018, cụ thể như sau:  

Thời gian Đoàn 1 Đoàn 2 

Thứ 2 

14/05/2018 

Từ 8h00 tại Trung tâm y tế huyện  
Tràng Định 

Từ 8h00 tại Trung tâm y tế  
Đình Lập  

Thứ 3 

15/05/2018 

Từ 8h00 tại Trung tâm y tế  huyện Văn 
Lãng 

Từ 8h00 tại Trung tâm y tế  
Lộc Bình 

Thứ 4 

16/05/2018 

Từ 8h00 tại BVĐK huyện Bình Gia Từ 8h00 tại BVĐK Chi Lăng 

 

Thứ 5 

17/05/2018 

Từ 8h00 tại BVĐK huyện Bắc Sơn Từ 8h00 tại BVĐK Văn Quan 

Thứ 6 

18/05/2018 

Từ 8h00 tại BVĐK huyện Hữu Lũng Từ 8h00 tại BVĐK Cao Lộc 

14h00 tại Trung tâm Y tế thành 
phố Lạng Sơn 

Thứ 7 

19/5/2018 

Tổng kết số liệu; Làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chuẩn bị phẫu 
thuậtLàm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  



 Kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh và huyện, thành phố; Ngân sách tỉnh, 
địa phương và nguồn vận động từ các tổ chức xã hội, từ thiện. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  

 - Xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai rà soát đối tượng trẻ em khuyết 
tật và khám sàng lọc, phân loại các bệnh trẻ em khuyết tật bị bệnh tim, mắt, dị 
tật hệ vận động, mắt, hở hàm ếch  năm 2018. 

  - Triển khai thực hiện công tác truyền thông chương trình khám sàng lọc 
phân loại các bệnh trẻ em khuyết tật bị bệnh tim, mắt, hở hàm ếch , dị tật hệ vận 
động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc trẻ 
em nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh; Chương trình khám sàng lọc cho trẻ em 
khuyết tật năm 2018 do Trung tâm II- trực tiếp hỗ trợ trẻ em khuyết tật và về 
chủ trương phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với sự phối hợp các bác sỹ 
tuyến Trung ương và Bệnh viện tỉnh. 

-  Phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ thuộc trạm y tế xã, bệnh viện 
huyện, thành phố, cán bộ phụ trách công tác trẻ em các xã, huyện, thành phố về 
Tập huấn cho các cán bộ biết cách xác định nhận biết các dạng bệnh, nhu cầu 
của trẻ khuyết tật cần phẫu thuật, cấp dụng cụ trợ giúp, phục hồi chức năng; phổ 
biến kiến thức về điều trị bàn chân khoèo. 

 - Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện, 
thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện bố trí cơ sở vật chất để 
khám và tổ chức tập huấn. 

 - Báo cáo kết quả chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em 
khuyết tật về UBND tỉnh và Quỹ BTTE Việt Nam. 

2. Phòng Lao động,Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện và thành 
phố 

Ngày 06 tháng 2 năm 2018 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có Công 
văn số 137/SLĐTBXH-TEBĐG về việc rà soát trẻ em khuyết tật đăng ký khám sàng 
lọc và phẫu thuật năm 2018 triển khai tới các phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 
- Dân tộc các  huyện, thành phố, tuy nhiên đến nay kết qủa rà soát, danh sách trẻ 
khuyết tật  đăng ký khám sàng lọc về tỉnh còn thấp, chưa đạt yêu cầu và chưa có sự 
triển khai phối hợp với ngành Y tế. Do vậy để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đề nghị 
Phòng Lao động,Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện và thành phố: 

- Chủ động, chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục- Đào tạo 
các huyện, thành phố: 

   + Tiếp tục triển khai hướng dẫn các  xã, phường, thị trấn, Trạm y tế xã, 
trường học triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức rà soát, thông báo tới các hộ gia 
đình có trẻ em khuyết tật, trẻ bị nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh và đăng ký 
danh sách khám sàng lọc theo kế hoạch.  



  + Đối với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, 
Lộc Bình: phối hợp lựa chọn 01 trường Mầm non, Tiểu học cùng chung địa bàn 
và rà soát danh sách trẻ em đăng ký khám sàng lọc tim mạch của huyện  để 
Đoàn Bác sỹ bệnh viện tim Hà Nội khám sàng lọc tại địa phương. 

    -  Phối hợp Trung tâm Y tế huyện, thành phố chuẩn bị địa điểm phòng khám 
để đoàn bác sỹ thăm khám cho đối tượng trẻ em.  

 -  Phối hợp lựa chọn cán bộ xã, huyện tham gia lớp tập huấn về phổ biến kiến 
thức điều trị bàn chân khoèo và cách nhận biết các dạng bệnh khuyết tật; xác 
định nhu cầu của trẻ em cần phẫu thuật, cấp dụng cụ trợ giúp, phục hồi chức 
năng, cụ thể: 

 +  Cấp xã: 01 cán bộ thuộc trạm y tế xã, 1 cán bộ văn hóa - xã hội là người 
chịu trách nhiệm theo dõi, lập danh sách trẻ khuyết tật của xã dự tập huấn 

+ Cấp huyện, thành phố: 1 cán bộ phòng khám bệnh viện huyện, 1 cán bộ 
thuộc phòng LĐTBXH - DT huyện, thành phố. 

- Thông báo bằng văn bản đến UBND xã, phường, thị trấn, Trạm y tế xã và trên 
các phương tiện thông tin đại chúng để các gia đình có trẻ  khuyết tật về mắt, tim, dị 
tật, khuyết tật hệ vận động được biết và đăng ký khám bệnh. 

- Lập 03 Danh sách:  

+ Danh sách cán bộ cấp xã, cấp huyện,  thuộc  Y tế và cán bộ VHXH tham gia 
tập huấn. 

+ Danh sách trẻ khuyết tật. 

+ Danh sách trẻ em nghi ngờ bị bệnh tim bẩm sinh. 

 Các danh sách trên gửi về sở LĐTBXH trước ngày 20 tháng 4 năm 2018. 
Bản mềm gửi qua địa chỉ mail: ptelangson@gmail.com. Trong  quá trình triển 
khai có vấn đề gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội qua Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới để thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                      KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo);                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế (P/hợp); 
- Lãnh đạo Sở;                                                                                           
- Phòng LĐTBXH-DT huyện,TP;      
- Lưu: VT; KH - TC,TE&BĐG.           
                                                                                        
                                                                                         Hà Thị Hải Yến 
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