
    UBND HUYỆN Ý YÊN 

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                Số:       /LĐTBXH-TE Ý Yên, ngày     tháng 3  năm 2023 

V/v chọn trẻ em đề nghị phẫu thuật  

dị tật vùng hàm mặt  

 

 

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

         

 Thực hiện Công văn số 04/QBTTE ngày 06/3/2023 của Quỹ Bảo trợ trẻ em 

Tỉnh Nam Định về việc triển khai chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt.  

Phòng Lao động TB&XH huyện Ý Yên đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn rà soát, lựa chọn, lập danh sách trẻ em tham gia chương trình, cụ thể như sau:  

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

- Trẻ em bị khe hở hàm ếch từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên. 

- 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 bị dị tật sụp mí bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa); 

- Bệnh nhân thừa ngón tay, chân (không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân, 

khoèo…) 

Lưu ý:  

Trẻ em không có các bệnh bẩm sinh như bệnh tim mạch, phổi, hen suyễn và 

không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm. 

UBND các xã, thị trấn lập danh sách trẻ em theo đúng tiêu chí (Theo mẫu 

đính kèm), gửi về Phòng Lao động TB&XH huyện (đồng thời gửi file điện tử qua 

email: thamkt08@gmail.com trước ngày 15/3/2023.  

Phòng Lao động TB&XH huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi;   

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c PCT UBND huyện;  

- Lưu VT;                                                                                                                

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

Trịnh Thị Hồng Thắm 
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