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THÔNG BÁO
Về việc triển khai Chương trình phẫu thuật 

dị tật vùng hàm mặt miễn phí cho trẻ em năm 2023.

Thực hiện Công văn số 80/LDTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Phòng 
Lao động Thương binh và Xã hội huyện về việc triển khai chương trình phẫu thuật 
dị tật vùng hàm mặt miễn phí cho trẻ em năm 2023.

Để việc tổ chức Chương trình phẫu thuật vùng hàm mặt miễn phí cho trẻ em 
năm 2023 được triển khai được đầy đủ, chính xác và kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi 
cho trẻ em, Uỷ ban nhân dân xã Thanh Giang thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã 
Chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt miễn phí cho trẻ em năm 2023, cụ thể 
như sau:

1. Trẻ em tham gia chương trình gồm:
- Trẻ em bị khe hở môi từ 6 tháng tuổi và nặng 8 kg trở lên;
- Trẻ em bị khe hở hàm ếch từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên;
- Bệnh nhân bị di chứng dị tật khe hở môi, hở hàm ếch các độ tuổi (sẹo

môi, thông vòm miệng, dị tật mũi);
- Bệnh nhân bị dị tật sụp mí bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa);
- Bệnh nhân thừa ngón tay, chân (không phải dị tật vận động, dị tật bàn

chân, khèo...) thực hiện tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba – Hà Nội.
 Lưu ý: Bệnh nhân khi đi khám sàng lọc không có các bệnh bẩm sinh như bệnh tim 
mạch, phổi, hen suyễn và không ốm, sốt hoặc viêm nhiễm.

2. Kinh phí hỗ trợ tính trên 01 ca:
 - Tổ chức OSV hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn cho bệnh nhân (tiền đi lại mức 

200.000 đồng/bệnh nhân; tiền ăn 350.000 đồng/bệnh nhân đối với các bệnh nhân lưu 
lại viện).

- Kinh phí phẫu thuật: Tổ chức OSV chuyển trực tiếp cho Bệnh viện thực hiện 
phẫu thuật.

- Thời gian khám,phẫu thuật: Dự kiến 08 đợt vào các tháng 3,4,5,8,9,10,11,12.
 3. Địa điểm phẫu thuật: 



- Tại Hà Nội (dự kiến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Việt 
Nam – Cu Ba, Hà Nội).

(Sở Lao động sẽ có văn bản thông báo thời gian và địa điểm đưa trẻ em đi 
khám, phẫu thuật cụ thể sau khi có danh sách đăng ký).

Vậy UBND xã thông báo để toàn thể nhân dân nếu có con em thuộc đối tượng nêu 
trên có nhu cầu phẫu thuật thì đến Bộ phận Một cửa UBND xã Thanh Giang đăng ký. 
Thời gian đăng ký chậm nhất là vào 16h ngày 20/3/2023 để UBND xã tổng hợp và báo 
cáo phòng LĐTBXH huyện Thanh Miện theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
-Lãnh đạo UBND xẫ;
- Công chức LĐTB&XH
- Trưởng 4 thôn để phối hợp
- Đài truyền thanh thông báo

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

                         Vũ Đình Nguyễn
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