
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /LĐTB&XH 
V/v thông báo chương trình khám sàng lọc 

bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại Lạng Sơn 

   

 TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

    

  
 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 2569/VP-KGVX, ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ 

em tại Lạng Sơn; Công văn số 992/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 14/6/2022 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc phối hợp thực hiện chương 

trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại Lạng Sơn. 

Nhằm đảm bảo cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn có cơ hội được khám 

sàng lọc và điều trị kịp thời, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố thông báo về Chương trình “Trái tim cho em” do Viettel Lạng Sơn phối hợp 

với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm 

sinh cho trẻ em tại Lạng Sơn, đề nghị Văn phòng HĐND-UBND thành phố và 

UBND các phường, xã phối hợp thực hiện như sau: 

1. Đề nghị UBND các phường, xã: Chủ động triển khai thông báo nội 

dung Công văn số 992/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 14/6/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh (gửi kèm công văn này) tới các gia đình trên địa 

bàn, đặc biệt là các gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi bị tim bẩm sinh chưa có điều 

kiện phẫu thuật đến khám để có sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ chương trình 

khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. 

Thời gian, địa điểm: Từ 7h30 đến 16h30 ngày 02/7/2022, tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đề nghị Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử thành phố nội dung Công văn số 992/SLĐTBXH-

BTXHTE ngày 14/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (gửi 

kèm công văn này). 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, dơn vị 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (b/c); 

- LĐ Phòng; 

- CV BTXH; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
Hoàng Thị Thanh Phương 
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