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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai một số nội dung

phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh

Kính gửi:
- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh;
- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
Hiện nay ngoài xã hội tồn tại một số đường dây lợi dụng danh nghĩa xin con
nuôi để buôn bán trẻ sơ sinh, trục lợi, gây mất ổn định, trật tự an toàn xã hội; không
loại trừ có sự tham gia, tiếp tay cho các đường dây này từ trong nội bộ nhân viên
của các cơ sở y tế, bệnh viện.
Thực hiện Công văn số 3439/BYT- BM-TE ngày 19/06/2019 của Vụ Sức
khỏe Bà mẹ - Trẻ em về việc triển khai một số nội dung phòng, chống mua bán trẻ
sơ sinh.Nhằm phòng, tránh tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, mạo danh nhận con nuôi
để trục lợi,Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
- Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của các sản phụ cũng
như cán bộ, nhân viên y tế các quy định của pháp luật về cho/nhận con nuôi.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình chuyên môn và các quy định về quản
lý dịch vụ; tăng cường giám sát, kiểm tra cán bộ, nhân viên để đảm bảo việc tuân thủ
đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy trình trao/nhận trẻ sơ sinh và các quy định
khác của pháp luật; tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho việc buôn bán trẻ sơ sinh.
- Trong trường hợp có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế, cần thông báo
và bàn giao trẻ tới cơ quan bảo trợ trẻ em theo đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn việc
tham gia, tiếp tay cho các đường dây buôn bán trẻ sơ sinh ngoài xã hội. Trong
trường hợp phát hiện cán bộ, nhân viên có sai phạm; các đơn vị phải xử lý nghiêm,
theo đúng quy định của pháp luật và báo về Sở Y tế kịp thời xử lý.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc SYT;
- Sở LĐTBXH (Để biết);
- Lưu: VT, NVY.
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