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KẾ HOẠCH 

Tổ chức truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh  

Thành phố Cao Lãnh năm 2022 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban 

Nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà 

nước năm 2022 cho các Ban, Ngành, Đoàn thể và các trường thuộc Thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, 

tật trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Kế hoạch truyền thông giáo dục dân số và phát triển thành phố 

Cao Lãnh năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch truyền thông sàng 

lọc trước sinh và sơ sinh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Nhằm cung cấp kiến thức, giúp cho cán bộ, cộng tác viên hiểu rõ lợi ích 

của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh, từ đó tích cực tuyên truyền vận động 

trong nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện, góp phần giảm thiểu số 

trẻ khuyết tật bẩm sinh; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước nâng cao 

chất lượng dân số ở địa phương. 

  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BÁO CÁO VIÊN 

 1. Nội dung 

 - Triển khai Quyết định 3845/QĐ- BYT ngày 11 tháng 8 năm 2021, Quyết 

định về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn 

đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản. 

   - Tầm soát, chẩn đoán và điều trị trước sinh. 

 - Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sơ sinh. 

 - Các dị tật bẩm sinh thường gặp ở thai kỳ và trẻ sơ sinh. 

2. Hình thức  

Báo cáo bài trên Powerpoint 

3. Báo cáo viên 

Do Thạc sĩ Trần Thiên Giang, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh thực hiện. 
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III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG - KINH PHÍ 

1. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 10/6/2022. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

(Số 68, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). 

3. Đối tượng: Viên chức phụ trách công tác dân số; 02 nhân viên y tế 

khóm, ấp. 

4. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí đã được UBND Thành phố hỗ trợ giao dự 

toán năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

- Chuẩn bị hội trường, máy chiếu, hậu cần phục vụ buổi truyền thông. 

- Chịu trách nhiệm cung cấp chứng từ quyết toán kinh phí. 

- Phụ trách chuẩn bị nội dung và báo cáo buổi truyền thông. 

2. Trạm Y tế xã, phường 

Mỗi trạm Y tế xã, phường mời 01 viên chức phụ trách công tác dân số và 

02 nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn dự buổi truyền thông đảm bảo số lượng 

tham dự đầy đủ.  

Trên đây là kế hoạch truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND TPCL; 
 

- Phòng Y tế TPCL; 

- Trạm Y tế xã, phường; 

- Phòng KH - TC; 

- Website TTYT; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT, HCTH.  

  

  

 Trần Thiên Giang 
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BẢNG PHỤ LỤC KINH PHÍ 

Truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh   

thành phố Cao Lãnh năm 2022 

 

1. Báo cáo viên:             600.000đ  x 1 buổi     =   600.000đ 

2. Tài liệu: 7.600đ/bộ  x 45 bộ       =   342.000đ 

3. Tiền nước CBCT: 20.000đ  x 15 người   =   300.000đ 

4. Tiền ăn CTV:           80.000đ  x 30 người   =   2.400.000đ 

Tổng cộng: 3.642.000 đồng 

Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn đồng. 
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