
     UBND TP NHA TRANG 

        PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

           Số: 292/LĐTBXH                                                                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Nha Trang, ngày  07 tháng 3 năm 2019 
       V/v Thông báo triển khai chương trình  

     phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt tháng 3,4/2019. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường thuộc TP Nha Trang. 

 

 Phòng Lao động –TB&XH thành phố nhận được Công văn số 56/QBT 

ngày 04/3/2019 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa về việc thông báo 

chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt. 

 Để công tác phối hợp triển khai chương trình năm 2019 giữa Quỹ Bảo trợ 

trẻ em Việt Nam và  Tổ chức Operration Smile Việt Nam (Tổ chức OSV) thực 

hiện, phòng Lao động-TB&XH thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Về đối tượng 

 - Trẻ sứt môi từ 06 tháng tuổi và cân nặng 08 kg trở lên. 

 - Trẻ bị hở vòm miệng từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên 

 - Thanh thiếu niên, người lớn bị khe hở môi, khe hở hàm ếch. 

 - Bệnh nhân di chứng của khe hở môi –hàm ếch: sẹo môi, sẹo mũi, lỗ 

thông hàm ếch, không có lưỡi gà… 

** Lưu ý: Bệnh nhân khi đi khám mang theo thẻ BHYT và không mắc các bệnh 

tim mạch, phổi, suy dinh dưỡng nặng, hen suyễn, sốt cao hoặc các bệnh nội khoa 

khác… 

2. Thời gian, địa điểm 

Tháng 3 

+ Tại Hà Nội 

- Khám sàng lọc vào lúc 8g00 đến 11g, ngày 11/3/2019 (phẫu thuật từ 

ngày 12 -15/3/2019). 

 - Địa chỉ: Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội – số 40 Tràng Thi, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 - Điều phối viên: Trần Hương Trang, ĐT: 0386143068 

+ Tại TP Hồ Chí Minh 

- Khám sàng lọc vào lúc 8g00 đến 11g, ngày 16/3/2019 (phẫu thuật từ 

ngày 18 -22/3/2019). 

 - Địa chỉ: Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh – Số 215 Hồng 

Bàng, phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. 

 - Điều phối viên: Trần Tiến Lâm, ĐT: 0386143068 

 

 



 Tháng 4 

+ Tại Hà Nội 

- Khám sàng lọc vào lúc 8g00 đến 11g, ngày 08/4/2019 (phẫu thuật từ 

ngày 09 -12/4/2019). 

 - Địa chỉ: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba – số 37 Hai Bà Trưng, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 - Điều phối viên: Trần Hương Trang, ĐT: 0386143068 

 3. Kinh phí hỗ trợ: (tính trên 1 ca) 

 Tổ chức OSV thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân gồm: 

 - Tiền ăn: 350.000 đồng/bệnh nhân nhập viện để phẫu thuật theo chỉ định 

của bác sĩ. 

 - Kinh phí phẫu thuật: Do Tổ chức OSV trực tiếp thanh toán với bệnh viện. 

 4. Trách nhiệm của UBND các xã, phường 

- Thông báo rộng rãi đến trẻ em, người dân trên địa bàn quản lý; tổ chức 

đưa đón hoặc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức chương trình để gia đình 

bệnh nhân tự túc phương tiện đi lại và yêu cầu bệnh nhân đăng ký phẫu thuật  

mang theo thẻ Bảo hiểm y tế; Lập danh sách bệnh nhân (nếu có) gửi về phòng 

Lao động-Thương bình và Xã hội thành phố trước ngày 15/3/2019 để tổng hợp 

báo cáo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Quỹ Bảo 

trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa (ĐT: 058.3563520, Ông Nguyễn Trung Toàn: 0918 

984 533) hoặc phòng Lao động-TB&XH thành phố (ĐT: 0258.3527 508) để phối 

hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:              TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;                                                                            

- UBND TP Nha Trang (b/c); 

- Phòng BV&CSTE tỉnh; 

- Quỹ BTTE tỉnh; 

- Lưu: VT, Vân. 

 (VBĐT)    

                  Lê Thị Mai Loan 
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