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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT AM
Bc 1p - Ttr do - Htnh phñc
Dà Nng, ngày Si tháng 5 nám 2019

V/v thng cii&ng chi do, phi hçxp trin
khai thirc hin rnô hmnh PHS,CTS cho
tré khuyêt tt dirOi 6 tuôi

Kinh gài:
- Các S&: Lao dng - Thuong binh và Xâ hi, Y t Giáo dic
và Dào tao;
I
- Uy ban nhân dan các qun, huyn.
Thii gian qua, dixçic sir h trcl cüa Ca quan vin trçi Ai Len (Irish Aid) tài
trçi thông qua Trung tam phát triên ben vüng (VietHealth) triên khai Mo hnh
phát hin sóm, can thip s&m cho tré khuyêt tt tü 0-6 tuôi thrc hin giai d an
2012-2016 tai 03 qun, huyn Cam L, Lien Chiêu, Hôa Vang và tiêp tiic t ên
khai nhân rng giai doan (2017-2021) tai 04 qun Hâi Châu, Thanh Khê, on
Ira vã Ngü Hành Son. Den nay, Dir an dâ ho trçi cho thành phô dâo tao due i
ngü can b giãng viên nguôn cüa 3 ngành: Lao dng - Thuong binh và Xâ hi Y
tê, Giáo diic và Dào tao ye phát hin sóm, can thip s&m và sir diing bô cong cu
sang bc, tap huân cho giao viên, nhân viên y tê can bô x hOi ye giao due
bit, quãn 1 ca, sir diing phan rnêm, dánh giá 1p ké hoch, kiêm huân; tp h an
cho cha mc tré khuyêt tt ye kiên thüc, k nàngphiic hôi chirc näng và giáo 11c
dc bit; to chüc khám sang 19c tam soát cho gân 90.000 tré tir 0-6 tuôi, qua do
phân loai, 1p ho so can thip cho gân 600 tré khuyêt tat, thrçc phu thut ch nh
hInh, phic hôi chüc näng, ho trçl giáo dçic dc bit phông ngüa các dang tt v nh
vien.
ac

Tuy nhiên, vic triên khai thirc hin Dir an vn con mt s tn tai do là:
Cong tác tuyên truyên cOn han ché; sir phôi hcip gifla các ngành chua duçic cht
chê, dk den sir näm bat, chia sé, thông tin ye tién dQ, tInh hInh, ket qua tr en
khai thuc hién chixa kip thai, môt so can bô dã duoc du an dao tao nhirng co su
luân chuyên, can b rnói tiêp nhn chua näm bAt duc cong vic nen vic th m
miru trién khai con châm...
D khc phiic nhitng hn ch nêu trén và nhm nâng cao hiu qua hoat
dông du an trong thi gian den, dam bão các cam kêt vâi nhà tài trçi, hoàn thành
tot các miie tiéu, kê hoach cüa Dir an dé ra, UBND thành phô yêu câu các don
vj, dja phuong tp trung thirc hin tot các ni dung sau:
1. TAng cung tuyên truyn, ph bin ni dung hoat dng cüa mô hinh phát
hiên s&m, can thip sórn khuyêt tt cho tré em dui 6 tuôi
nhiêu hInh thüc
nhAm nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa các
các ngành và ngui dan.
2. Tin hành rà soát di ngü can b ngành Lao dng - Thuong binh vA Xã
hi, Y te, Giáo diic và Dào tao tai các don vj, da phixang, 1p danh sách can b
voi

cap,

cn dào tao, t.p hun 1i báo cáo v Sâ Lao dng - Throng birth vá Xä hi (co
quan thuèng trirc) dê phôi h9p vâi Trung tam VietHealth có kê hoach ho tr9'.
3. Giao So' Lao dng - Thuang binh vá Xa hi thánh phô
- Phôi hçip vo'i to chüc VietHealth có ké hoach to chrc dào tao, tp huân lai
cho di ngQ ngü can b ngánh Lao dng - Thiiang binh và Xâ hi, Y tê, Giáo
diic và Dào tao tai các dan vj, dja phirang;
- Tang cumg vai trO diêu phôi, giám sat, dOn dôc các dja phuo'ng tiên d
triên khai các hoat dng dir an;
- Thông tin, báo cáo kêt qua thirc hin dir an kjp tho'i den các so', ngành lien
quan nhàm phôi hp tot trong vic triên khai Dr an nói riêng và cong tác ho tr
tré khuyét tt toàn thành phô nói chung.
4. Giao So' Y t thành ph: Chi dao can b nhân viên y t phii trách cong
tác phát hin sam, can thip sóm khuyêt tt tai các Trung tam Y tê và Tram Y tê
phi h?p vOi các can b Lao dng - Thi.rang binh và Xã hi tai UBND các xã,
phuo'ng thirc hin tOt các hoat dng khám sang 19c phân '°ai khuyêt tat; t 1Vc
hin h trq can tfiip cho tré dirçyc khám phâu thu.t chinh hInh, phiic hôi cIiirc
näng.
5. Giao So' Giáo dirc và Dào tao thành ph: Chi do can b, giáo vién
Trung tam h t9' phát triên giáo diic hOa nhp, các tnro'ng chuyên bit phôi Itçip
vOi các tnro'ng mâm non và nhóm tré dc 1p tn thic, can b Lao dng - Thi4ng
binh và Xã hi tai các xã, phi.rO'ng thirc hin hoat dng khám sang l9c phát hjin
sérn, can thip so'm cho trC duo'i 6 tuOi; thirc hin các hoat dng can thip giao
dic dc bit cho tré khuyêt tt tai các ca so'.
6. D nghj UBND các qun, huyn
- Chi dao phông Van hoa Thông tin 1ng ghép các chnrang trInh tuyén
truyên ye phOng ng&a dj tt barn sinh, phát hin s&m, can thip sam khuyêt tt o'
tré em den mci ngnro'i dan dnrçic biét;
- Chi dao phOng Lao dng - Thnro'ng binh vá Xã hi phôi h9p chat chê vái
phOng Y té, phOng Giáo dirc và Dào tao ho tr UBND các xä, phithng thrc hin
tOt vic rà soát, 1p danh sách, sang 19c khuyêt tt cho tat câ tré em dnrói 6 tui
trén dja bàn, dánh giá phân loai tré khuyêt tt dé có ké hoach can thip kjp tho'i
theo Ké hoach sO 8606/KH-UBND ngày 19/10/20 16 cüa UBND thánh ph v
duy trI và phát triên mô hlnh phat hin s&m, can thip sam cho tré khuyêt tt
du'âi 6 tuôi trên dja bàn thành phô Dà NAng giai dotn 2017-2020;
- Chi dao các phông Giáo dc và Dào tao triên khai kp thO'i các van ban
cho can b, giáo viên các tru'ng mâm non và nhóm tré dc 4p tu' thic phôi hp
vâi Trung tam ho trq phát triên giáo diic hôa nhp, h thông các tru'o'ng chuên
bit phOi hçp vài can b Lao dng - Thnrang binh và Xâ hi tai các xA, phu&ig
thirc hin hoat dng khám sang 19c phát hin so'm, can thip sam cho tré duài 6
tuOi, thçrc hin các hoat dng can thip giáo diic dc bit cho trC khuyt tt ai
các co so';
- Dôi vó'i các qun: Hãi Châu, Thanh Khê, San Trà và Ngü Hành San dang
triên khai thirc hin bang nguôn kinh phI ho trq ti'r dir an tiép tic triên khai các

hot dng di,r an trên dja ban qun dam báo thai gian tin d nhii dâ k kt vói
nhà tài trç; Djnh kS' hang qu báo cáo nba tái trçy, dông thii báo cáo S Lao
dng - Thuang binh và Xâ hi ye ket qua hot dng;
- Dôi vi các qun, huyn: Cam L, Lien Chiêu, Hoà yang tiêp tc duy trI
thrc hin bang nguôn kinh phi ho tr tü ngân sách thánh phô. Hang nàm, tai thai
diem Ip dir toán, chü dng xây dimg kê hoch, 1p dr toán kinh phi thirc hiên
phát hin sim, can thip só'm diia váo dir toán kinh phi ngân sách trInh cap có
thâm quyên thâm djnh, phê duyt vã phân bô tài chInh dê thirc hin. Djnh k'
ngãy 15/l2háng näm, báo cáo kêt qua hoat dng ye S Lao dng - Thiiang binh
va Xã hi tong hp báo cáo UBND thành phô.
Nhân duçyc Cong van nay d nghj các dan vj, dja phuong nghiêm tüc trin
khai th?c hin. Trong qua trInh to chüc thrc hin nêu có kho khän, vuOng mAc
dê nghj phán ánh ye S& Lao dng - Thi.wng birth và Xã hi dê phôi hcp xem xét,
giãi quyêt./.
Noi n/ian:
- Nhx trén;
- CT và các PCT UBND thành pho;
- T chrc VietHealth;
- Lm: VT, SLDTBXH.A
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