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THÔNG T ư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT 

ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, 
sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Căn cứ Khoản 2 Điều 97 của Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 
năm 2014;

Căn cứ Khoản 2 Điều 84 của Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định sổ 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân sổ;

Bộ ừ-ưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
Thông tư sổ 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn tư vẩn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT- 
BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, 
sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

1. Sửa đối khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Sàng lọc trước sinh (còn gọi là tầm soát trước sinh) là việc sử dụng 
các kỹ thuật trong thời gian mang thai để phát hiện nguy cơ dị tật bào thai”.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Sàng lọc sơ sinh (còn gọi là tầm soát sơ sinh) là việc sử dụng các kỹ 
thuật để phát hiện trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc các bất thường bẩm sinh, các bệnh 
lý liên quan đến rối loạn nội tiết - chuyển hóa - di truyền nhưng chưa có biểu 
hiện trên lâm sàng ở giai đoạn sơ sinh”.

3. Bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Chế độ báo cáo, thống kê
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Các cơ sở thực hiện việc tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh 
và sơ sinh có trách nhiệm báo cáo, thống kê về các hoạt động của cơ sở. Việc 
báo cáo, thống kê thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”

Điều 2. Hiêu lưc thi hành • •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 
tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn 
đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Trách nhiêm thi hành

1. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số xây dựng và trình Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành Quyết định Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về sàng lọc, chẩn 
đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh để thay thế Quyết định số 573/QĐ-BYT ngày 
11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình sàng 
lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số; Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - 
Trẻ em; Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số) để xem 
xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
-  ủ y  ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, cổn g TTĐTCP);
- Bộ Tư phap (Cục KTVBQPPL);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- ủ y  ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị ừực thuộc Bộ,ị Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Thanh fra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Trang TTĐT TCDS;
- Lưu: VT, PC, BM-TE,TCDS.
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Nguyên Trường Sơn


