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Số:    245       /SLĐTBXH-TE 

V/v: tạm hoãn chương trình khám 

sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh 

cho trẻ em năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phú Yên, ngày     19   tháng 03  năm 2020 

 

                     Kính gửi:   

 - Sở Y tế tỉnh Phú Yên; 

 - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên. 

 

Ngày 10/3/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 

197/SLĐTBXH-TE về việc hỗ trợ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí 

cho trẻ em năm 2020. Trong đó, Sở Lao động- TBXH phối hợp với Bệnh viện 

Tim Tâm Đức TP Hồ Chí Minh dự kiến khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ 

em bị bệnh tim bẩm sinh vào ngày 11/4/2020 tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid- 19 diễn biến hết 

sức phức tạp. Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính 

phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 

31/1/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức 

tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Corona gây ra; 

Theo đó, hạn chế các hoạt động tập trung nhằm phòng ngừa sư lây nhiễm, đảm bảo 

an toàn tuyệt đối cho người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại tỉnh. Trước tình hình trên, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid- 19 gây ra, Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội tạm hoãn chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em 

năm 2020 đến khi nào có thông báo mới. 

Sở Lao động- TBXH thông tin đến Sở Y tế, Bệnh viện Sản- nhi tỉnh được 

biết./. 

 
Nơi nhận :  
 - Như trên; 

 - BGĐ ( b/c); 
      - Lưu: VT, P BVCSTE – BĐG. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Hiền 
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