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Số:       /UBND 
V/v phẫu thuật miễn phí cho trẻ em 

bị dị tật vận động năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hạ, ngày    tháng    năm 2021 

 

     Kính gửi: 

- Hội Bảo trợ người tàn tật và TEMC xã; 

- Các trường: Mầm non; Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung; 

- Thôn trưởng 11 thôn. 
 

Thực hiện Công văn số 55/TT-QBTTE ngày 08/3/2021 của Trung tâm Công tác 

xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho 

người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh về việc phẩu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vận động 

năm 2021 do tổ chức Tổ chức Zhishan foundation tài trợ.  

Công văn số 64/LĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Phòng Lao động thương 

binh xã hội thành phố Hà Tĩnh về việc phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vận 

động. UBND xã thông báo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Trẻ em và người dưới 18 tuổi mắc các loại khuyết tật như: 

- Khuyết tật cơ quan vận động: Dính ngón, thừa ngón, co rút gân gót, chân chữ O, 

X, khèo tay/ chân, bàn chân rũ, sẹo có rút do bỏng..... 

- Khuyết tật cơ quan tiết niệu sinh dục: Tràn dịch màng tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, 

thoát vị bẹn, nang thừng tinh,... 

2. Thời gian, địa điểm khám, phẫu thuật:  

- Thời gian khám và phẩu thuật: Từ ngày 19/3/2021. 

- Địa điểm: Tại Phòng khám Khoa Ngoại, Bệnh viện Quốc tế Vinh, số 99, đường 

Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. 

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 xã đề nghị Hội Bảo trợ 

người tàn tật và trẻ em mồ côi xã, các trường Mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở 

đóng trên địa bàn và 11 thôn  tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, thông báo và hướng dẫn cho các gia đình có đối tượng đến khám theo thời gian, 

địa điểm nêu trên. Danh sách các đối tượng đề nghị khám, phẫu thuật gửi về UBND xã 

qua Công chức VHXH trước ngày 16/3/2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch; P.Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VP.VHXH. 
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