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PHÒNG LAO ĐỘNG -  

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
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V/v tổ chức khám sàng lọc và phẫu 

thuật cho trẻ em khuyết tật năm 

2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Tủa Chùa, ngày        tháng   4  năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:                         

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 697 /SLĐTBXH-BTTE  ngày 05/4/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc đề nghị phối hợp tổ chức 

khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2022. 

 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo nội dung chương trình 

và đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau:  

1. Về chƣơng trình nội khám sàng lọc 

1.1. Đối tƣợng: Tất cả trẻ em độ tuổi 01-16 tuổi bị các dạng khuyết tật, 

gồm: 

- Khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch; 

- Khuyết tật vận động: Tay, chân, cột sống...; 

- Di chứng sau bỏng: Sẹo xấu làm biến dạng các bộ phận cơ thể; 

- Khuyết tật mắt: Lác, sụp mi, đục thủy tinh thể...; 

- Khuyết tật tai: Biến dạng hình thể, đau tai do viêm các bộ phận bên trong; 

- Khuyết tật đường sinh dục: Lỗ tiểu lệch thấp, thoát vị bẹn, thoát vị rốn, ẩn 

tinh hoàn, không lỗ hậu môn, phình đại tràng...; 

- Các loại u bướu lành tính; 

- Trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, trẻ khiếm thính. 

1.2. Thời gian:  7h30’- 15h 00’ ngày 27/4/2022 

1.3. Địa điểm: Tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 

2. Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện 

2.1. Phòng Giáo dục - Đào tạo 



Đề nghị chỉ đạo các đơn vị trường thông báo nội dung, lịch khám sàng lọc 

cho gia đình để đưa trẻ đã lập danh sách đăng ký khám sàng lọc đến khám đúng 

thời gian, địa điểm. 

2.2.  Trung tâm Y tế, phòng Y tế huyện 

Chỉ đạo các Trạm Y tế xã phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, vận 

động gia đình đưa trẻ em bị khuyết tật, bị tim bẩm sinh đến Trung tâm y tế huyện 

Tủa Chùa khám đúng thời gian.  

2.3. Trung tâm Văn hóa - Truyền Thanh - Truyền hình huyện 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo trên Đài 

Truyền thanh - Truyền hình, Trang Thông tin điện tử huyện về Chương trình khám 

sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2022 để người dân biết và kịp 

thời đưa trẻ em đến khám sàng lọc đúng thời gian, địa điểm quy định. 

2.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tuyên truyền thông báo tới người dân về thông tin, lịch khám sàng lọc cho 

trẻ em khuyết tật, để gia đình biết, đưa trẻ đến khám. Gửi danh đăng ký khám về 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23/4/2022 qua địa: 

(hoangdinh81@gmail.com), đề nghị UBND xã thông báo để trẻ em được đi khám 

sàng lọc đúng thời gian, địa điểm, đúng đối tượng.  

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

các xã, trị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- LĐ. UBND huyện; (B/c) 

- Lưu: VT. 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hiệu 
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