
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHIIJ NGHA VLT NAM 
TH! XA C1)'A LO Dc 1p  - Ty' do - Hnh phñc 

So: /KH-IJBND Cira Ló, ngày tháng nàrn 2021 

KE bACH 
Thy'c hin Chuong trInh mö' rng tam soát, chãn doán, diêu tn 

mt so bênh, tat tru'ó'c sinh vã so' sinh den nãm 2030 

Thiic hin Quyêt djnh so 1999/QD-TTg ngày 07/12/2020 cüa Thu tu'ó'ng 
ChInhphü ye vic phC duyt Chu'o'ng trInh mó' rng tarn soát, chn doán, diu ti-i 
rnt so bnh, tt truóc sinh và so' sinh den nãrn 2030; Quyêt djnh s 2539/QD-
BYT ngày 24/5/202 1 cUa B Y tê ye vic ban hãnh kê hoch hãnh dng thirc hin 
Chu'ong trInh rnó rng tarn soát, chân doán, diêu trj mt so bnh tat tru'c sinh vâ 
so' sinh den narn 2030; dê gop phân thirc hin tot muc tiêu, chi tiêu nâng cao chit 
lu9'ng dan so trên dja bàn toàn Thj xä, Uy ban nhân dan thi xã Cu'a Lô ban hành 
Ké hoach triên khai thii'c hin vó'i các ni dung ci the nhu' sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dich 

- Sang 1pc, chãn doán, diêu tr tru'c sinh và so sinh dê phát hiên, can thiêp và 
diêu tn só'rn các bênh, tt, các rôi 1on chuyên hóa, di truyên ngay trong giai doin 
bào thai và so sinh giiip cho tré sinh ra phát triên bInh thuông hoc tránh du'c 
nhU'ng hu qua n.ng nê ye the chat vã trI tue, giäm thiêu sO nguô'i tan tat, thiêu nãng 
trI tu trong cong  dông, gop phân nâng cao chat 1u'cng dan so. 

- Tio sr dông thun trong toàn xâ hi dôi vó'i vic thanh nien tharn gia thirc 
hin tu' van, khám sirc khôe truó'c khi két lion; ph nCr rnang thai thirc hin sang Ipc, 
chân doan, diêu til môt so bênh tat tiuoc sinh, tie so sinh duoc thuc hiên sang joe, 
chân doán, diêu tn mt so bênh barn sinh. 

2. Yêu cau 

- Các Ban, ngành, don v can cur kê hoich nay dê xây dçmg, cii the hoá turng 
nOi dung, nhiêrn vu phu hop voi dãc thu cua dia phuong don vi dê time hiên co 
hiu qua các hoot dng tarn soát, chân doán, diêu tr truó'c sinh và so sinh nhärn 
phát hin, can thip vã diêu trj só'm các bnh, tt, eác rOi loan chuyên hóa di 
truyn ngay trong giai don bào thai và so sinh. 

- Các hott dng cn dupe triên khai kjp thô'i, thit thu'c, iu'a chon cách lam 
phu hp'p, có hiu qua, duing tien d và clii tieu d ra. 

II. MI)C TIEU, CHI TIEU 

1. Myc tiêu tong quát 

Phô Cp dich vii tu' van, khárn sure khóe tru'óc khi kt hôn; thin soát, chãn 
doán, diu tn môt so bênh, tat tri.rO'c sinh vã so' sinh nhãrn nãng cao chat lu'ng dan 
s& gop phn thirc hin thành cong ChiCn lu'qc Dan so Vit Narn den nãrn 2030. 



2. Mic tiêu du the 

- T 1 c.p narn, ncr thanh niên duoc tu van khárn src khóe tru'óc khi kêt 
hon dat 70% närn 2025; 90% nãrn 2030. 

- T 1 phv nQ mang thai du'gc tarn soát (sang I9c triró'c sinh) It nht 4 1oi 
bênh, tt barn sinh phô biên nhât dt 50% nãrn 2025; 70% narn 2030. 

- TS'  1 tré so sinh du'9'c tarn soát (sang 19c so sinh) It nht 5 1oi bênh, tat 
ph biên nht dt 70% nãrn 2025; 90% nArn 2030. 

- T 1 phu'èng có diem, co so' cung cp djch vi tu vn, khárn sue khóe 
tru'ó'c khi kt hôn; sang 1pc tru'ó'c sinh; sang 19c so' sinh theo huâng dn chuyêri 
mon dat 70% nãrn 2025; 90% nàrn 2030. 

- 80% ngu'ô'i dan du'c cung cp thông tin dé nâng eao ye chat Iu'p'ng dan s 
nhu: Bênh, tat, dj tt cüa bào thai vâ so sinh; Src khöe tiên hon nhân; Src khöe 
sinh san vi thành niên và thanh niên. 

Ill. D1A BÀN, DOt TU'QNG VA THO'I GIAN TRIEN KHAI 

1. Da bàn: Triên khai trên pharn vi toàn thj xa. 

2. Dôi tuyng 

- Dôi tu'çYng thi huó'ng: V thành niên/thanh niên; Narn, nO trong d tuôi 
sinh dé; Phii nO mang thai và tré so sinh. 

- Di tu'cing tác dng: Ngu'O'i dan trong toân xã hôi, ban, ngãnh doàn the, 
can bô y t& dan sO; to chuc, cá nhân thani gia thirc hin Chuong trInh. 

3. Thôi gian 

- Giai doan 1: Tir nm 2021 den nOm 2025: Ban hành v triCn khai huc 
hiên Kê hoach. 

- Giai doin 2: Tirnãm 2026 den narn 2030: Sa két, dánh giá kt qua thuc hin 
Kê hotch giai doin 1, tiêp tçlc triên khai thçrc hin Kê hotch giai doan 2. 

IV. NHIM VIJ VA GIAI PHAP 

1. Hoàn thin co'chê chInh sách; quy trInh, tiêu chuãn k5 thuãt 

- Ban hành eac kê hoach, van ban chi do thirc hin Chuong trInh; Phân Cong 
nhiêrn vu cu the, phCi hop; thu'ông XUyên kiêm tra, giárn sat tInh hInh thçrc hin; Co 
dánh giá và diêu chinh kjp thai dê phO h9p vói tht:xc tin trong tO'ng giai do?n. 

- Xây drng chInh sách sü' ding rnin phi gói djch vii co ban cüa Chuong 
trmnh cho các dOi tu'çYng thuc h nghèo, h cn nghèo. 

- Xây dirng chInh sách h tl'Q' cong tác viên dan s kiêrn nhân viên y t Idii 
khi tu van, vtn dng dôi tuçng sO dijng CáC gOi djch 'vy co ban cOa Chuong trInh. 

- Xây dirng co ché xâ hi hóa cung ung djch vçi tu' van, khám sue khöe tru'ó'c 
khi két hôn; Sang !pc, chân doán. diêu tn môt sO bênh tat tru'ó'c sinh và so sinh. 

- Ban hânh danh rniic các bnh tt thuc gói dich vu co ban, grn: Dich viii 
tu' van, khárn sirc khóe tru'ó'c khi kêt hOn; Sang bc, chân doán, diu ti'i môt s 
bênh, tat tru'ó'c sinh và so' sinh. 



2. Tuyên truyên vn dIng và huy dng xã hi 

- Cung cp thông tin v các hot dng cüa Chung trInh tói cp ñy, chInh 
quyên các cap. Tuyên truyên, vn dng các doãn the, to chirc, nguà'i có uy tin 
trong cong dông và ngui dan üng h, tharn gia thixc hin Chu'ang trInh. 

- TO chii'c các hott dng truyên thOng, chuyn dôi hanh vi ye các ni dung 
cua Chuong tiinh phu hop voi nhom dôi tuong, dãc biêt quan tarn den phu nU 
trong d tuOi sinh dé, chuân bj két hôn; uu tiên to chirc các hot dng truyên 
thông ti các vüng dc thii: VOng biên, v1ng khó khãn. 

- Day rninh tuyên truyên, tu' vn cong dng v lç'i ich, tarn quan tr9ng, hiu 
qua cua vic thçrc hin các gói dch vi nâng cao chat Iu'cing dan s. Van dng 
thanh niên thirc hin tu van, khárn sue khOe truó'c khi kêt hôn; Phti nQ' mang thai 
duoc thuc hiên sang bc, chân doan, diêu lii môt so bênh tat truoc sinh, tie so sinh 
duc thirc hiên sang l9c, chân doán, diêu tn mt so bênh barn sinh. 

- Truyên thông lông ghép có hiu qua các hoot dng cüa Chuong trInh vói 
các hot dng cüa kê hotch, du an, nhirn vy lien quan khác. 

3. Phãt triên ming lu'ó'i dch vi 

- MO rng khá näng tiêp cin cüa nguè'i dan vOi các dch vii có chit lu'gng 
ye tu van, khárn sic khóe truOc khi kêt hOn; Sang 19c, chân doán, diêu tn môt s 
bnh, tt tru'óc sinh và so sinh. 

- Nãng cao nãng hrc cho di ngU cánb y tê, dan s, cong tác viên dan s-y 
té và nguôi cung cap djch vçi thuc các tO chiirc, Ca nhân, các co sO y tê ngoài 
cong 1p tharn gia Chuong trInh. 

- Mo' rng các loti hInh cung cap djch vii cOa các co' sO' y t trong và ngoài 
cOng !p phü hçip vó'i tirng nhóm dOi tu'clng, tirng dja bàn theo hu'ó'ng bäo darn 
m9i ngu'Oi dan tiêp can, sO diing các djch vii co bàn ti phu'ô'ng; Du'c tu van 
tru'ó'c,trong và sau khi sO dyng dch vçi. Giárn sat chat lu'ng djch vy cilia các co' 
sO' y tC, bao gOrn cá khu virc ngoài cOng lip: 

+ B6 sung, hoàn thin thu nghirn các !oi hInh cung cap djch vy ngoãi 
cong 1p cho các nhórn dôi tung sO' dyng djch v1i tu van, khárn sOc khOe tru'óc 
khi kêt hOn; Sang 1pc truó'c sinh, so' sinh vào närn 2022. 

+ To chOc phO biên, huó'ng dn các loui hInh cung cp dch vy ngoài cOng 
1p cho các nhórn dôi tu'gng sts dyng djch vy tu van, khám sOc khOe tru'O'c khi kêt 
hOn; Sang !9c tru'Oc sinh, so sinh vào nãrn 2023. 

+ Nghiên cOu, kháo sat các quy djnh ye kiêrn tra, giárn sat chat Iu'ng djch 
vu ye tu' van, khárn sOc khöe tru'ó'c khi kêt hôn; Sang bc tru'Oc sinh, so sinh vao 
nãrn 2024. 

+ Xây dijng và ban hành quy djnh v giárn sat cht lu'ng dch vçi ye tu' 
van, khárn sOc khOe tru'Oc khi kêt hOn; Sang icc tru'ó'c sinh, so' sinh vào nãrn 2025. 

+ To chili'c phô biên, hu'Ong dan quy djnh v giárn sat chat 1u'ng djch vu v 
tu' vn, khárn sOc khOe tru'ó'c khi két hOn; Sang 1pc tru'ó'c sinh, so' sinh cho các co' 
sO' y tê bao gôm cá khu virc ngoài cong bp vào nãm 2025. 



+ To chü'c dánh giá djnh kS'  hang nãrn vic triên khai các djch vit ye tu' van, 
khárn süc khöe truó'c khi kêt hôn; Sang lQc tru'ó'c sinh, so sinh trong rntng luó'i 
trong Va ngoài Cong Itp. 

- Xây dirng triên khai thu nghirn môhInh hng ghép ni dung v tu vn, 
khám sirc khOe trLr1c khi kêt hon trong h thông giáo 1', giáo lu.t cüa nhà th ton 
giáo và các to chtrc ton giáo khác; Mo hInh sang 1pc quän 1 sau sang l9c cho gia 
dInh có ngithi mac bnh tt barn sinh - di truyên; Mo hlnh h try vn chuyên rnâu 
xét nghim sang 19c truó'c sinh, so sinh !iêntuyên phu'ô'ng — thj xã - tinh; Mo hInh 
img diing cong ngh thông tin trong cung cap djch vuj cüa Chu'o'ng trInh. 

4. Huy ding nguôn lye và hQ'p tác quôc tê 

- Day manh  xâ hi hóa djch v1i tarn soát, chãn doán, diêu ti'i môt s bênh, 
tat tru'ó'c sinh và so sinh; Tao  diêu kiên thuãn !ai cho các to chu'c, cá nhãn tharn 
gia thirc hin Chu'o'ng trinh; 1-Iuy dng toàn b mng 1u'ri y tê, dan so tharn gia 
theo chirc nãng, nhim vii duc giao; U'u tiên darn báo hoat dng c tuyên co sO'. 

- Hu'ó'ng dan phu'O'ng, tang cu'o'ng dâu tu'ngun lurc darn báo thrc hiên rnlic 
tiêu, yêu câu, nhirn vii cOa chtrong trInh; Dê xuât co che chinh sách khuyên 
khIch các cá nhân, tO chü'c tharn gia xà hi hóa chu'ccng trInh. 

V. TO CHUC THç'C H1N 

1. Kinh phi thyc hin: NguOn ngân sách Nhà nu'óc theo phân Cap ngân 
sách và các quy dnh hin hành; lông ghép trong các chu'ong trInh, dj' an khác 
du'qc ca.p Co thârn quyên phé duyt. 

2. Phãn cong trách nhim 

2.1. Phông Y tê; Trung thrn Y t thj xã. 

- Phông Y tê: tang cucng cong tác clii dao, kiêrn tra, giám sat vic triên khai 
tliurc hin cüa các co quan, don vi trén dia bàn. 

- Trung tarn Y tê thi xã ChL1 tu, phôi hop voi cac phong, ban, nganh lien quan, 
UBND các phu'O'ng, Mt trn To quOc và các doàn the, các to chü'c hôi dé triên khai 
thu'c hiên ké hoãch. 

- Báo cáO kêt qua thi'c hin ye UBND thj xã (qua PhOng Y tê) theo dinh ks', 
dot xuât. 

2.2. Phông Tài chính — K hoach: Can cti' khà nãng can di ngân sách cüa 
Thj xä, tharn rnu'u bO trI kinh phI thii'c hin Kê hoach. 

2.3. Phông Van hóa - Thông tin 

- Chi dao  Trung tarn Van hóa, Thông tin vã Tuyên truyên dày rnanh các 
hInh thurc tuyên truyên ye các ni dung hoat dng cüa Kê hoach trén các phu'ong 
tin thông tin dai  chiing, dtc bit là h thông thông tin ö' co so; Tn ding trit dê 
the rnanh cua cOng ngh truyên thông hiên dai, internet, mang xä hôi... trong 
truyen thông ye dan so. 

- Tang cu'O'ng cOng tác kiêrn tra, xu.r l theo quy dnh cüa pháp lut di voi 
trang thông tin din tü' và các tO ch(i'c, Ca nhân nêu có hành vi vi phaiii các ni dung 
tuyên truyen chü tru'ong, chInh sách dan sO. 



2.4. Trung tarn Van hóa- The thao và Truyên thông 

Tang cung thOi lu'gng phát song, du'a tin, xây di:rng chuyên trang, phóng 
sir, chuyên dé ye các ni dung hot dng cüa Ké hoch. 

2.5. Dé ngh Uy ban Mat  tran To quôc Vit Nam và các tO chrc chInh tn - 
xã hi cap thj xã 

Gän vó'i nhim vv chInh trj và các phong trào thi dua dê phM hçp vâi cac 
ban ngành lien quan, các tO chOc doàn the, chInh tn xã hôi, eác chüc sac ton 
giáo,. . .lông ghép to chtrc các hoitdng tuyên truyên, phô biên, van  dng nhân 
dan tht'c hin tOt chInh sách dan sO. Tiêp tiic dày rntnh phong trào thi dua thuc 
hiên cac cuOc van dông ye dan sO, dãc biêt la cuôc van dông "M6i cap vo chông 
nên có hai con dê nuOi dty cho tOt". 

2.6. Uy ban nhân dan các phuO'ng 

- Can cir vào tInh hInh thirc t cOa dja phuong va ni dung ti K hoach nay 
xây dirng và to chüc thijc hin ké hotch phii h9'p vói diêu kin cüa dja phu'ong. 

- Hang nãm, chu dng can dôi và bô trI nguOn lçrc h trçc triên khai thirc 
hin các hott dng ctia Kê hotch trên dja bàn có hiu qua. 

Trên dày là "Kê hoch thrc hin Chuong trInh md rng tarn soát, chãn 
doán, diêu tn môt so bênh, tt truóc sinh và so sinh den nãm 2030". Yêu câu các 
phOng, ban, ngành cap thj, UBND các phung tniên khai hiu qua. Trong qua 
tnInh tniên khai, nêu gap  các van dê phát sinh, gui kiên nghj ye Trung tarn y tê 
(qua phông dan so.) tong hgp, trInh UBND tjxà diêu chinh cho phti hgp vói thirc 
tê nhãrn dat mite tiêu kê hoach./. 

No'i u/ian: 

- Thuông trrc Th iy- HDND TX 
- Clii cue Dan sO-KHHGD Tinh: 
- Các phàng, ngânh lieu quan: 
- UBND các phuOng: 
- Liiu: VT, YTA_ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. Cl-lU TICH 
PI-lO CHU TICH 

 

bang Van Phuc 
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