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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 

V/v tuyên truyền: Chương trình khám sàng lọc 

bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại Lạng Sơn; tuyên 

truyền cảnh báo việc buôn bán, sử dụng thuốc giả 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 2569/VP-KGVX ngày 10/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho 

trẻ em tại Lạng Sơn; Công văn số 402/TTCS-TT ngày 13/6/2022 của Cục Thông 

tin cơ sở về việc tuyên truyền cảnh báo việc buôn bán, sử dụng thuốc giả, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho 

trẻ em tại Lạng Sơn 

 Ngày 02 và 03/7/2022, Chương trình “Trái tim cho em” do tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội và Quỹ Tấm lòng Việt thực hiện sẽ đến với trẻ em 

tỉnh Lạng Sơn. Chương trình phối hợp với Viettel Lạng Sơn và bệnh viện Nhi 

Trung Ương tổ chức thực hiện khám sàng lọc bệnh tim miễn phí. Tất cả các trẻ 

em trên địa bàn tỉnh có nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được khám sàng lọc 

miễn phí và nhận được tư vấn điều trị của các bác sỹ chuyên khoa. Đối với các 

trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin hỗ 

trợ kinh phí phẫu thuật từ chương trình. 

 - Đối tượng khám bênh: Trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 - Thời gian: Chia thành 02 địa điểm tổ chức như sau: 

 + Từ 07h30 - 16h30 ngày 02/7/2022 tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn: Khám sàng lọc miễn phí cho bệnh nhân thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn, 

các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu 

Lũng. 

 + Từ 07h30 - 12h00 ngày 03/7/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia: 

Khám sàng lọc miễn phí cho bệnh nhân thuộc địa bàn huyện Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn. 

 2. Tuyên truyền cảnh báo việc buôn bán, sử dụng thuốc giả 

 - Tuyên truyền để người dân, các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc nhận biết 
về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm giả “Voltarén 75 mg 

solución inyectable” và thuốc do Công ty TNHH Novartis Việt Nam nhập khẩu 
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để tránh bị nhầm lẫn khi mua để sử dụng hoặc phục vụ cho mục đích kinh 

doanh. 

 - Thông tin về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 

hành vi vi phạm buôn bán thuốc giả của các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, 

địa phương. 

 3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 2569/VP-KGVX ngày 10/6/2022; Công văn số 476/LSN-HT 

ngày 06/6/2022; Công văn số 402/TTCS-TT ngày 13/6/2022 và Công văn số 

4261/QLD-CL gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
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