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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 355/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 15 tháng 3 năm 

2023 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thông báo khám sàng lọc 

khuyết tật miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi; Trẻ em có nhu cầu khám và phẫu 

thuật dị tật vùng hàm mặt năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

1. Thông báo cho các hộ gia đình trẻ em có nhu cầu khám sàng lọc 

khuyết tật miễn phí độ tuổi từ dưới 16 tuổi, gồm các loại bệnh: Tim bẩm 

sinh, dị vật vùng hàm mặt, sứt môi, hở vòm miệng, dị tật vận động (Theo 

hướng dẫn của Trung tâm tim mạch- Bệnh viện E). 

1.1. Thời gian khám: Từ ngày 31/03/2023 đến 01/04/2023 (buổi sáng từ 

7h30 đến 12h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00). 

1.2. Địa điểm khám: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. 

1.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách trẻ có nhu cầu 

khám theo Mẫu số 01 (gửi kèm) và gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng 

Lao động- Thương binh và Xã hội) trước ngày 25/3/2023 để tổng hợp. 

(Có Mẫu số 01 gửi kèm) 

* Lưu ý: Những trẻ em được chỉ định phẫu thuật có hoàn cảnh khó khăn 

sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký hỗ trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí theo 

chương trình. 

2. Thông báo cho các hộ gia đình trẻ em có nhu cầu khám và phẫu 

thuật dị tật vùng hàm mặt (theo hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) 

2.1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

a) Lựa chọn trẻ em tham gia chương trình 

+ Trẻ em bị khe hở môi từ 6 tháng tuổi và nặng 8kg trở lên. 

+ Trẻ em bị khe hở hàm ếch từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên. 
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+ Bệnh nhân bị di chứng dị tật khe hở môi, hàm ếch các độ tuổi (Sẹo môi, 

thông vòm miệng, dị tật mũi). 

+  Bệnh nhân thừa ngón tay, chân (Không phải dị tật vận động, dị tật bàn 

chân khoèo…). 

+ Bệnh nhân bị dị tật sụp mí bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa). 

* Lưu ý: Bệnh nhân khi đi khám sàng lọc không có các bệnh bẩm sinh 

như: Bệnh tim mạch , phổi, hen xuyễn và không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm) 

b) Lập danh sách trẻ em đảm bảo đúng tiêu chí lựa chọn theo Mẫu số 02 

(gửi kèm), gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động- Thương binh 

và Xã hội) trước ngày 21/3/2023 để tổng hợp. 

(Có Mẫu số 02 gửi kèm) 

2.2. Căn cứ danh sách đăng ký của các xã, thị trấn Sở Lao động- Thương 

binh và Xã hội sẽ thống nhất với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức đưa trẻ 

đi khám và phẫu thuật miễn phí. 

2.3. Thời gian khám: Từ 8h00 - 11h00 ngày 27/3/2023 (thời gian phẫu 

thuật và điều trị theo chỉ định của Bác sĩ sau khi có kết quả khám). 

2.4.  Địa điểm khám: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba, địa chỉ: số 

37, Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông 

báo theo nội dung công văn. Trong quá trình triển khai có vướng mắc liên hệ 

đồng chí Hoàng Thị Ngân, Chuyên viên phòng Lao động- Thương binh và Xã 

hội để trao đổi, ĐT: 0977.222.886./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Chu Thị Vinh 
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