
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ VŨ MUỘN 

 

Số:               /UBND 
V/v lập danh sách trẻ em bị tim bẩm 

sinh để hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

Vũ Muộn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các ông, bà trưởng thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 1396/UBND-LĐTBXH ngày 26/7/2022 của Phòng 

Lao động - Thương binh và xã hội huyện về việc lập danh sách trẻ em bị tim bẩm 

sinh để hỗ trợ phẫu thuật miễn phí, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ông, bà trưởng 

thôn triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn cho gia đình có trẻ em từ 0 - 16 tuổi trên địa bàn xã là con hộ 

nghèo/cận nghèo hoặc có đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã có chỉ 

định phẫu thuật tim lập hồ sơ xin hỗ trợ phẫu thuật tim theo Hướng dẫn và mẫu 

đơn xin (gửi kèm). 

2. Lập danh sách trẻ em đề nghị hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh (theo mẫu 

gửi kèm) kèm theo bộ hồ sơ xin hỗ trợ phẫu thuật tim của trẻ em về Ủy ban nhân 

dân xã (qua Công chức Văn hóa - xã hội) trước ngày 03/8/2022 để tổng hợp và 

làm căn cứ đề nghị hỗ trợ phẫu thuật. 

Với nội dung trên, yêu cầu các ông, bà trưởng thôn  nghiêm túc triển khai 

thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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