
 

Kính gửi:   

 - Phòng Lao động  - TBXH; Giáo dục - Đào tạo; Y tế; 

- UBND các xã, thị trấn;   

- Các Trường học trên địa bàn huyện. 

 

UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em – Văn phòng 

Công tác Xã hội Hà Tĩnh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức chương trình 

khám sàng lọc, siêu âm, tư vấn miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim trong toàn huyện, 

tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khám, chữa bệnh, phẫu thuật 

kịp thời và có cơ sở huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tài 

trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí. 

Thời gian: 13h30’, ngày 10/4/2019 (Chiều thứ 4) 

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạch Đài 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, đề nghị các 

phòng: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Y tế, UBND các 

xã, thị trấn và các trường học tổ chức tuyên truyền, thông báo cho các gia đình đưa 

các em đến khám theo lịch trình nêu trên. 

Giao Phòng Lao động – TBXH phối hợp với UBND xã Thạch Đài bố trí địa 

điểm và các điều kiện đảm bảo để hoạt động khám sàng lọc đạt kết quả tốt nhất./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 590 /UBND-LĐTBXH 
V/v khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim 

Thạch Hà, ngày 04 tháng 4 năm 2019 
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