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THÔNG BÁO  

 

Về việc đăng ký cho trẻ khám sàng lọc  

và phẫu thuật phục hồi chức năng trên địa bàn phường Tân Quy Đông 

  

Căn cứ Công văn số 35/LĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Phòng 

Lao động, thương binh và xã hội TP. Sa Đéc về việc rà soát, lập danh sách trẻ 

em khuyết tật cần hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng. 

Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo đến tất cả nhân 

dân trên địa bàn phường được biết như sau: 

Tất cả trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn phường mắc các bệnh, tật như: 

Bệnh tim bẩm sinh; khuyết tật vận động (khuyết tật tay, chân, cột sống); khuyết 

tật khe hở môi - khe hở hàm ếch (sứt môi, hở hàm ếch); các bệnh về mắt như 

đục thủy tinh thể, lé, glocom, sụp mi, sẹo giác mạc, tật khúc xạ nặng (cận, viễn, 

loạn thị) và các bệnh lý khác cần trợ giúp có thể đăng ký danh sách tham gia 

khám sàng lọc bệnh và hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ tại  Ủy ban 

nhân dân phường Tân Quy Đông, kể ngày ra thông báo đến hết ngày 

20/02/2021.  

Thời gian dự kiến tổ chức khám sàng lọc cho trẻ vào tháng 4/2021. 

Nay UBND phường Tân Quy Đông thông báo rộng rãi đến nhân dân trên 

địa bàn phường có trẻ mắc các bệnh, tật nêu trên được biết để đăng ký./. 

 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Cán bộ truyền thanh (t/b); 

- MTTQ, Đoàn thể phường; 

- BND 04 khóm; 

- Lưu: VT. 

KT CHỦ TỊCH 
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Phạm Thị Ngọc Thanh 
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