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V/v phẩu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

          - Sở Y tế; 

                     - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh; 

 - Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em - 

                  Tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật; 

  - UBND các huyện, thành phố và thị xã. 

 

 

Thực hiện Công văn số 6094/UBND-VX2 ngày 10/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đồng ý để Hội Bảo trợ NKT và TMC tỉnh phối hợp phẩu 

thuật dị tật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, căn cứ Văn bản 

227/HBT ngày 04/8/2020 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em mồ côi 

Việt Nam về việc phẩu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Hội Bảo trợ người 

khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Công 

tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em -Tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật và 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, 

thông báo hoạt động phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; hướng dẫn rà soát,phân loại, lập danh sách đối tượng đảm bảo các yêu 

cầu, tiêu chuẩn theo quy định tại Văn bản số 227/HBT ngày 04/8/2020 của Hội 

Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Việt Nam (có mẫu kèm theo, lưu ý 

ảnh chụp cận cảnh trẻ, càng rõ dị tật càng tốt). Danh sách, hồ sơ đề nghị gửi về 

Trung ương hội (qua email trunguonghoi@gmail.com hoặc 

luongdoai70yahoo.com) trước ngày 01/10/2020). 

2. Phối hợp Sở Y tế để chỉ đạo các cơ sở y tế cấp tỉnh, huyện tổ chức 

khám sàng lọc, phẩu thuật, điều trị cho các đối tượng đủ điều kiện. Để đảm bảo 

an toàn cho ca mổ, đề nghị các đơn vị chỉ đưa vào danh sách được phẩu thuật 

những trường hợp bệnh nhi có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe của bệnh viện 

tuyến huyện, tránh đưa vào danh sách những trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, suy 

dinh dưỡng hạng nặng hoặc các bệnh nặng khác dễ gây ra biến chứng nguy hiểm 

đến tính mạng. Đối với các trường hợp bệnh viện tuyến tỉnh không đủ khả năng 

thực hiện thì đề nghị bệnh viện cấp giấy giới thiệu lên bệnh viện tuyến trung 

ương thực hiện.  

3. Quản lý tốt và thực hiện nghiêm túc các chế độ tài trợ, tuyệt đối không 

để xẩy ra những sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng và uy tính của 
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nhà tài trợ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về chuyên môn kịp thời 

liên hệ với bà Nguyễn Thị Cẩm Tú – Trưởng Ban Bảo trợ xã hội, ĐT: 

0982.232.000; đ/c Email:camtunbt@gmail.com; trong khảo sát, lập danh sách 

đối tượng tại các địa phương có vướng mắc trực tiếp trao đổi về phòng Bảo trợ 

xã hội – Trẻ em bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua số 

điên thoại: 0239.858.475; đ/c Email: phongbtxhsld@gmail.com để được hỗ trợ, 

giải quyết.  

Kính đề nghị các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, BTXH-TE-BĐG. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thông 
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