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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 3282/SYT-NVY 

V/v tập huấn Sàng lọc  

sơ sinh miễn phí 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang,  ngày 02  tháng 12 năm 2019 
 

        

        Kính gửi: 

                       - Bệnh viện Sản Nhi; 

                       - Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Thông báo số 1313/TB-BVPS-TTSL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 

Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần 

Thơ) về việc tổ chức tập huấn “Sàng lọc sơ sinh miễn phí khóa V” phục vụ Đề án nâng 

cao chất lượng Dân số. 

Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao hiệu quả mạng lưới sàng lọc trước sinh, 

sàng lọc sơ sinh tại địa phương. Sở Y tế tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị thực hiện một 

số việc như sau: 

- Cử cán bộ đăng ký tham gia lớp tập huấn những kiến thức cơ bản về 55 bệnh lý 

ở trẻ sơ sinh; Sàng lọc sơ sinh; Sàng lọc tim bẫm sinh; Điếc bẫm sinh… theo nội dung 

thông báo của Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh Bệnh viện Phụ sản TP. 

Cần Thơ (Có đính kèm thông báo). 

- Thành phần học viên: Bác sỹ, Điều dưỡng hoặc Nữ hộ sinh đang công tác tại 

khoa Sản, khoa Nhi của đơn vị. 

- Số lượng: 01 cán bộ/đơn vị. 

- Địa điểm tập huấn: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.  

- Thời gian: từ ngày 09 – 23/12/2019. 

- Kinh phí đào tạo do Trung tâm Sàng lọc đào tạo theo Kế hoạch Chương trình 

mục tiêu Y tế - Dân số. 

Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ sẽ do đơn vị cử học viên tham gia lớp tập huấn chi trả 

theo quy định của Bộ Tài chính.  

Danh sách cán bộ đăng ký của các đơn vị gửi về Chi cục Dân số - KHHGĐ trước 

ngày 04/12/2019. Địa chỉ: số 13 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang, 

địa chỉ mail: chau_tttv@yahoo.com.vn 

Để đẩy mạnh và nâng cao việc triển khai các kỹ thuật sàng lọc sơ sinh. Sở Y tế đề 

nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm cử cán bộ tham dự đầy đủ và đúng thành phần. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng Dân số-

KHHGĐ (Chi cục Dân số - KHHGĐ) gặp đồng chí Châu, số điện thoại: 02963 957261, 

DĐ 0988500125./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- LĐ Sở Y tế; 

- LĐ Chi cục Dân số; 

- Lưu: VT, NVY. 

                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                   Trịnh Hữu Thọ 
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