
 

 

 

 

BỘ Y TẾ 
 

 

Số:             /BYT-TCDS 

V/v triển khai thực hiện Chương 

trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị một số bệnh, tật trước sinh 

và sơ sinh đến năm 2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Ngày 07/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết 

định số 1999/QĐ-TTg) nhằm phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi 

kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh 

nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công Chiến lược 

Dân số Việt Nam đến năm 2030. 

 Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu 

xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương 

(theo hướng dẫn gửi kèm); 

 2. Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung: phổ biến, giáo 

dục pháp luật, vận động người dân và cộng đồng thực hiện nghiêm các quy định 

về cấm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tổ chức cung cấp gói dịch vụ tư vấn, 

khám sức khỏe trước khi kết hôn cho thanh niên; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh tật trước sinh cho phụ nữ mang thai; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị 

một số bệnh bẩm sinh cho trẻ sơ sinh; đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cho các điểm, cơ sở, trung tâm cung cấp các gói dịch vụ cơ bản của chương 

trình; đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, dân số, cộng tác viên dân số, nhân viên y 

tế thôn bản, người cung cấp dịch vụ; xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở 

cung cấp dịch vụ, cơ sở dữ liệu về các đối tượng của Chương trình và thực hiện 

các nhiệm vụ, hoạt động  khác theo nhu cầu, đặc điểm tình hình cụ thể tại địa 

phương; 
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 3. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg vào năm 

2025, tổng kết vào năm 2030 và hàng năm báo cáo về Bộ Y tế (Tổng cục Dân 

số) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số) để xem xét, giải quyết.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Vụ, Đơn vị thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TCDS (10b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

[da 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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UBND TỈNH…….. 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG  

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, 

 chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 

 (Ban hành kèm theo Công văn số           /BYT-TCDS ngày     tháng 12 năm 2020 

của Bộ Y tế) 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích 

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, 

chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 nhằm cụ 

thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 

07/12/2020. 

II. Yêu cầu 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác dân số đặc biệt 

là nâng cao chất lượng dân số; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh 

để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di 

truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh. 

 2. Phân tích thực trạng chương trình nâng cao chất lượng dân số tại địa 

phương, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để làm cơ 

sở đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp can thiệp phù hợp với đặc điểm của 

từng tỉnh, thành phố. 

3. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg; bảo đảm việc 

phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều 

trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh  phù hợp với từng địa phương. 

B. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG  

 Căn cứ đặc điểm, tình hình của từng địa phương để xây dựng các nội 

dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 phù hợp theo bố cục 

như sau: 

 I. Sự cần thiết 

 II. Căn cứ xây dựng  

 1. Căn cứ pháp lý 

 2. Cơ sở thực tiễn 
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 III. Mục tiêu 

 1. Mục tiêu chung 

 2. Chỉ tiêu cụ thể 

 IV. Thời gian, phạm vi và đối tượng 

 1. Thời gian 

 2. Phạm vi 

3. Đối tượng 

 V. Nhiệm vụ, giải pháp 

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật. 

2. Tuyên truyền vận động và huy động xã hội. 

3. Phát triển mạng lưới dịch vụ. 

4. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới. 

5. Huy động nguồn lực và hợp tác quốc tế. 

6. Giải pháp khác (nếu có). 

 VI. Kinh phí thực hiện 

1. Nhu cầu kinh phí. 

2. Nguồn kinh phí. 

3. Giải pháp huy động vốn.  

 VII. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Y tế (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) 

 2. Sở Khoa học và Công nghệ 

3. Ban Dân tộc và Tôn giáo 

4. Sở Tư pháp 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

8. Sở Tài chính 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

10. Các sở, ban, ngành liên quan khác 

 Phần Phụ lục 

 1. Kế hoạch hoạt động và kinh phí. 

 2. Dự toán kinh phí chi tiết theo từng năm triển khai./. 

  


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-12-31T09:43:30+0700
	 Bộ Y tế
	Đỗ Xuân Tuyên<doxuantuyen@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-12-31T10:20:51+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-12-31T10:20:56+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2020-12-31T10:21:03+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




