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Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 1482/STTTT-TTBCXB ngày 02/11/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền Thông về việc tuyên truyền 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, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và 

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng tin, bài, tăng cường tuyên truyền trên hệ 

thống thông tin truyền thông và hệ thống truyền thanh cơ sở để cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện biết thông tin về hoạt động 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 (có nội dung tuyên truyền kèm theo). 

Nhận được Công văn, yêu cầu Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền Thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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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       /UBND-VHTT ngày    /11/2022 của UBND huyện) 
 

Nhằm thúc đẩy và phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, chương 

trình "Trái tim cho em" phối hợp với Viettel Hà Tĩnh, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em 

dưới 16 tuổi trên địa bàn Hà Tĩnh.  

Kế hoạch dự kiến như sau: 

Chương trình khám sàng lọc sẽ được diễn ra trong 1,5 ngày, cụ thể: từ 7h30 

đến 16h30 ngày 26/11/2022 và từ 7h30 đến 12h ngày 27/11/2022 

Địa điểm khám: tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Các gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hãy cho con em tham gia khám sàng 

lọc để xác định bệnh lý. Sau khi khám sàng lọc, tất cả các trẻ em bị phát hiện mắc 

bệnh tim là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Trái tim 

cho em xét duyệt và hỗ trợ chi phí phẩu thuật. 

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả, đề nghị bà con nhân dân 

tuyên truyền sâu rộng để đông đảo người dân được biết và đưa con e mình tới 

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