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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện quản lý, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh tan máu
bẩm sinh (Thalassemia) cho thanh niên, vị thành niên trước kết hôn
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị
một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Quyết định số 1807/QĐ-BYT ngày
21/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật
trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; Kế hoạch số 130KH/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 21NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về công tác dân số
trong tình hình mới”; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy tỉnh
Lào Cai, Đề án bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân
số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025;
Để góp phần nâng cao chỉ số sức khỏe con người Lào Cai; đạt được các
mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2025. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch
tổ chức thực hiện quản lý tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh
(Thalassemia) cho thanh niên, vị thành niên (TN/VTN) trước kết hôn trên địa
bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Truyền thông, tư vấn sức khỏe trước kết hôn cho thanh niên, vị thành niên
(từ 15 đến 24 tuổi) trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai khám, xét nghiệm sàng lọc
Thalassemia cho thanh niên, vị thành niên là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo
sống tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; thực hiện quản lý, theo dõi và tư vấn
cho các đối tượng là người bệnh, người mang gen bệnh, người cùng huyết thống
với người bệnh về việc phòng tránh Thalassemia trong cộng đồng. Để có cơ sở
xây dựng chính sách hỗ trợ của địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa việc thực hiện
sàng lọc Thalassemia góp phần đạt mục tiêu nâng cao các chỉ số sức khỏe con
người Lào Cai.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Thanh niên, vị thành niên (từ 15 đến 24 tuổi) được tư vấn sức khỏe
trước kết hôn 10%, khoảng 12.000 người.
2.2. Khám, tư vấn lấy máu xét nghiệm sàng lọc Thalassemia cho 2.400
thanh niên, vị thành niên thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tại các xã đặc
biệt khó khăn trên địa bàn 08 huyện, thị xã trong tỉnh, gồm 2 bước:
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- Bước 1: Làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu; định lượng sắt huyết
thanh; Ferritin để sàng lọc tìm ra đối tượng nguy cơ cao;
- Bước 2: Làm xét nghiệm điện di huyết sắc tố các đối tượng có nguy cơ
cao để xác định Thalassemia (dự kiến khoảng 30% đối tượng đã thực hiện xét
nghiệm tại bước 1).
2.3. 100 % thanh niên, vị thành niên đã thực hiện xét nghiệm được thông
báo kết quả, quản lý hướng dẫn, tư vấn về Thalassemia.
(Phụ biểu 01, 02: Đối tượng TN/VTN; Chỉ tiêu kế hoạch)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
Tập huấn 01 lớp cho 50 học viên tuyến tỉnh, tuyến huyện về quy trình
sàng lọc Thalassemia, quản lý theo dõi đối tượng sàng lọc.
2. Truyền thông, vận động đối tượng TN/VTN tham gia đăng ký lấy
máu làm xét nghiệm Thalassemia
- Ngành Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể (Giáo dục,
Đoàn thanh niên, Phụ nữ) tuyên truyền, vận động gia đình và đối tượng
TN/VTN tự nguyện tham gia lấy máu làm xét nghiệm (có ký cam kết tự
nguyện theo quy định);
- Tăng cường truyền thông về mục đích ý nghĩa của sàng lọc Thalassemia
trên hệ thống loa phát thanh xã.
- Thống nhất thời gian, địa điểm; hướng dẫn TN/VTN chuẩn bị lấy máu
xét nghiệm.
3. Tổ chức khám, lấy máu và vận chuyển mẫu máu xét nghiệm
- Thành lập các tổ công tác thực hiện khám, lấy máu xét nghiệm
Thalassemia tại các xã, cụm xã theo kế hoạch của từng địa phương;
- Xây dựng Quy trình bảo quản, vận chuyển, gửi mẫu làm xét nghiệm
theo quy định chuyên môn; tổ chức tư vấn, lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm:
+ Xét nghiệm bước 1 tại BVĐK tỉnh trong 12 tiếng kể từ khi lấy máu;
+ Xét nghiệm bước 2 tại Biện viện Huyết học-Ttruyền máu Trung ương
đối với các trường hợp có nguy cơ cao sau xét nghiệm bước 1.
4. Xây dựng mạng lưới, quản lý theo dõi và tư vấn đối tượng trước
trong và sau khi làm xét nghiệm
- Xây dựng biểu mẫu, chế độ báo cáo quản lý đối tượng xét nghiệm;
- Thiết lập mạng lưới cán bộ y tế quản lý, theo dõi, tư vấn đối tượng làm
xét nghiệm, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân theo quy định chuyên môn.
5. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát, báo cáo đánh giá thực hiện
kế hoạch
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- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ theo kế hoạch; định kỳ
báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động.
III. KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương
- Tổng số: 877.540.000 đồng.
(Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
Trong đó:
+ Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: 21.600.000 đồng.
+ Khám, tư vấn, xét nghiệm sàng lọc và khẳng định: 855.940.000 đồng.
(Phụ biểu 3: Chi tiết dự toán kinh phí)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế: là cơ quan thường trực, tham mưu chỉ đạo thực hiện kế hoạch,
có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo Chi cục Dân số-KHHGĐ và các đơn vị trực thuộc liên quan phối
hợp với Bệnh viện Huyết học- Truyền máu Trung ương tổ chức triển khai các
hoạt động theo kế hoạch; đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn chuyên môn và các
quy định của Nhà nước.
- Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, các đơn vị y tế truyền thông, vận động toàn xã hội về mục đích ý
nghĩa, tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong cộng đồng việc quản lý, tư vấn sức
khỏe và sàng lọc Thalassemia; xây dựng mạng lưới, thống nhất quản lý theo dõi
và tư vấn đối tượng làm xét nghiệm, (bao gồm cả đối tượng miễn phí và thu phí).
- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả đạt được;
là cơ sở tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách của
địa phương trong việc quản lý, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh tan máu bẩm
sinh (Thalassemia) cho thanh niên, vị thành niên trước kết hôn trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.
2. Sở Tài chính
Căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn hợp pháp khác tham mưu cho
UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện “Kế hoạch Tổ chức thực hiện quản lý, tư
vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cho thanh niên,
vị thành niên trước kết hôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021” theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn các đơn vị việc quản lý, sử dụng,
thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và
các văn bản hướng dẫn hiện hành.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã trên địa bàn phối hợp
cùng ngành y tế đẩy mạnh thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động đối
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tượng thanh niên, vị thành niên tham gia đăng ký lấy máu làm xét nghiệm; tham
gia quản lý theo dõi và tư vấn đối tượng trước trong và sau khi làm xét nghiệm;
tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong cộng đồng việc quản lý, tư vấn sức khỏe và
sàng lọc phòng tránh bệnh Thalassemia.
Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; lồng ghép các hoạt
động của kế hoạch với các chương trình kế hoạch liên quan trên địa bàn; tham
mưu với UBND tỉnh về việc đưa nội dung sàng lọc Thalassemia cho thanh
niên/vị thành niên trước kết hôn vào Chính sách hỗ trợ của địa phương giai đoạn
2022-2025.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý, tư vấn sức khỏe và sàng
lọc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cho thanh niên, vị thành niên trước kết
hôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá
trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần trao đổi, báo cáo về
UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để thống nhất hướng giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Tổng cục Dân số-KHHGĐ;
- Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TW;
- Ban chỉ đạo công tác BV& CS SKND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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