
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 422/SYT-NVY Lạng Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2018 
V/v tăng cường công tác  
đảm bảo sinh đẻ an toàn  
cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 

 

 

                          Kính gửi:   
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

 
Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về lớp học “đẻ thuận tự 

nhiên” và hình ảnh bà mẹ sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” hay còn 
gọi là “liên sinh” tại  nhà mà không cần có sự hỗ trợ của cán bộ y tế, thậm chí có 
thông tin một cặp mẹ con tử vong vì áp dụng cách sinh này. 

Thực hiện Công văn số 1448/BYT-BM-TE ngày 19/3/2018 của Bộ Y tế 
về việc tăng cường công tác đảm bảo sinh đẻ an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, 
Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo và quán triệt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ, chăm 
sóc sau sinh tại địa phương, đặc biệt là tuyến cơ sở; nhằm hạn chế tối đa trường 
hợp đẻ tại nhà, tự đỡ đẻ. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, 
tuyên truyền vận động người dân tại địa phương đi khám thai và sinh đẻ tại cơ 
sở y tế. Đặc biệt, tránh những hành vi có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm 
chí ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành 
trong các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân (bao gồm cả 
truyền thông trên mạng xã hội) của các tổ chức, các nhân; đặc biệt là các hoạt 
động truyền bá sinh đẻ tại nhà theo phương pháp “thuận tự nhiên” (nếu có). 
Ngăn chặn và xử lý theo quy định hiện hành nếu trong nội dung truyền thông có 
truyền bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học, ảnh hưởng tới sức khỏe, tính 
mạng của bà mẹ và trẻ sơ sinh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi (T/h); 
- Vụ SKBM-TE, Bộ Y tế (B/c); 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký)  
 
 
 
 

Triệu Cao Tấn 
 


