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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 43 /UBND

Bắc Hà, ngày 04 tháng 5 năm 2022

V/v khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim,
sứt môi hở vòm miệng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: LĐCB Tổ dân phố…...
Thực hiện Công văn số 36/LĐTBXH ngày 29/4/2022 của Phòng Lao
động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Tĩnh về việc khám sàng lọc cho trẻ
em bị bệnh tim, sứt môi hở vòm miệng do đoàn Bác sỹ Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện E- Hà Nội và Trung tâm Công tác Xã Hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư
vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật phối hợp tổ chức khám, siêu âm, tư
vấn miễn phí. Để tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khă được khám,
chữa bệnh kịp thời và có cơ sở huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà
hảo tâm tài trợ chi phí phẫu thuật miễm phí. UBND phường Bắc Hà thông bào
về thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 06/5/2022
- Địa điểm: Tại Trung tâm Công tác xã hội – Số 164A, đường Trần Phú,
Thành phố Hà Tĩnh.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, giúp trẻ
em bị bệnh được khám và hỗ trợ phẫu thuật kịp thời. Vì vậy UBND phường đề
nghị LĐCB các Tổ dân phố tuyên truyền thông báo lịch trên hệ thống loa truyền
thanh tới các gia đình trẻ em mắc bệnh tim và sứt môi hở vòm miệng được biết,
đến khám theo thời gian, địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
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