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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:               /LĐTBXH-BVCSTE  

V/v tổ chức thực hiện  

chương trình “Trái tim cho em”  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      

        Bắ c Kạn, ngày       tháng 5 năm 2022 

         Kính gửi:  

 

 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn; 

- Báo Bắc Kạn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ngày 29/4/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn nhận 

được Công văn số 44/BKN-BPHT ngày 25/4/2022 của Viettel Bắc Kạn về việc phối 

hợp tổ chức thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại 

tỉnh Bắc Kạn (Chương trình “Trái tim cho em”). Đây là chương trình được phối hợp 

giữa Viettel Bắc Kạn – Bệnh viện E Hà Nội - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Bắc Kạn – Sở Y tế Bắc Kạn. 

* Đối tượng khám bệnh: Trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 

các triệu chứng hoặc đã từng được bác sĩ cơ sở nghi ngờ mắc bệnh tim. 

* Thời gian, địa điểm: 

- Từ 07h30 – 16h30 ngày 21/5/2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 

Khám sàng lọc miễn phí cho bệnh nhân thuộc địa bàn thành phố và các huyện Chợ 

Mới, Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông. 

- Từ 07h00 – 11h30 ngày 22/5/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: Khám  sàng 

lọc miễn phí cho bệnh nhân thuộc địa bàn các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm. 

Để kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, từ đó có sự 

tư vấn và hỗ trợ phẫu thuật cho các trẻ em nghèo, góp phần giúp mang lại cho các em 

một trái tim khỏe mạnh, một cuộc sống bình thường, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội đề nghị các đơn vị một số nội dung, cụ thể sau: 

1. Đối với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn: Thông báo 

trên sóng phát thanh và bản tin truyền hình, Báo Điện tử, Báo in về chương trình khám 

sàng lọc bệnh tim miễn phí, đối tượng, thời gian, địa điểm khám tim cho trẻ em. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi đến các trường 

học, thôn, bản, tổ phố để các gia đình có nhu cầu biết và đưa trẻ đến khám; đồng thời 

lập danh sách các trẻ em bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn gửi Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 29/5/2022 để tổng hợp và làm căn cứ 

đề nghị hỗ trợ phẫu thuật. 



Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ với bà Ma Thị Diễm, Phòng Phòng, Chống 

TNXH – BVCSTE&BĐG, Sở Lao động – TBXH, điện thoại: 0382055666.  

Với nội dung trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành 

phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, BVCSTE. 

Gửi bản giấy: 
- Viettel Bắc Kạn; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đồng Phúc Hình 
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