
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN NHƯ XUÂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /UBND-LĐTBXH     Như  Xuân, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v tiếp tục rà soát, lập danh sách đề 

nghị phẫu thuật cho trẻ em khe hở 

môi,hàm ếch, dị tật vùng mặt năm 2022 
 

  

Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
 

                  

 Thực hiện công văn số 1683/SLĐTBXH-QBTTE ngày 26/5/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa về việc rà soát, lập danh sách trẻ em khe 

hở môi, hàm ếch, dị tật vùng làm mặt có nhu cầu khám, phẫu thuật năm 2022. Chủ 

tịch UBND huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lập danh sách trẻ 

đề nghị khám, phẫu thuật năm 2022; tuy nhiên toàn huyện chỉ có 01 xã Thanh Hòa 

đề nghị 01 cháu: Hà Ngọc Trâm; sinh năm 2021 đề nghị được phẫu thuật. 

         Ngày 05/7/2022, UBND huyện nhận được công văn số 2332/SLĐTBXH- 

QBTTE của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa về việc thay đổi 

thời gian, địa điểm thực hiện phẫu thuật cho trẻ em khe hở môi, hàm ếch, dị tật 

vùng mặt năm 2022. Tại công văn 2332/SLĐTBXH- QBTTE của Sở LĐTBXH 

thông báo cháu Hà Ngọc Trâm; sinh năm 2021- xã Thanh Hòa chưa đủ điều kiện 

phẫu thuật; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thông tin 

rộng rãi về chương trình đến toàn thể nhân dân biết và đăng ký và lập danh sách bổ 

sung đề nghị phẫu thuật (nếu có), gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động 

TBXH) chậm nhất ngày 20/7/2022 để báo cáo Sở Lao động TBXH; quá thời gian 

trên nếu các địa phương không báo cáo phải chịu trách nhiệm đối với những trẻ 

không được thực hiện phẫu thuật đợt này. 

          Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên (thực hiện);                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
- PCT VX UBND huyện (chỉ đạo); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Lê Anh Tuấn 
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