ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:270/UBND-KGVX

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Chương trình phẫu thuật cho trẻ
em bị dị tật môi - vòm miệng và
Chương trình khám tư vấn, điều trị
nha khoa cộng đồng tại An Giang

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Bệnh viện Sản Nhi;
- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh;
- Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt NamOperation Smile Việt Nam.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản ngày 26/3/2021 của Tổ chức
Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam - Operation Smile Việt Nam việc tổ chức Đoàn
cán bộ y tế thực hiện công tác khảo sát, tiền trạm và làm việc với Sở, ngành
tại tỉnh về việc thực hiện Chương trình phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật môi vòm miệng và Chương trình khám tư vấn, điều trị nha khoa cộng đồng tại An
Giang trong tháng 5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang rất hoan nghênh và đồng ý cho Tổ
chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam - Operation Smile Việt Nam tổ chức Đoàn
cán bộ y tế thực hiện công tác khảo sát, tiền trạm và làm việc với Sở, ngành
tại tỉnh về việc thực hiện Chương trình phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật môi vòm miệng và Chương trình khám tư vấn, điều trị nha khoa cộng đồng tại An
Giang trong tháng 5/2021 theo nội dung đề nghị của Tổ chức Phẫu thuật Nụ
cười Việt Nam - Operation Smile Việt Nam tại văn bản ngày 26/3/2021.
2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các
đơn vị có liên quan tổng hợp danh sách các trẻ em có bệnh lý vùng hàm mặt;
đồng thời phối hợp với Đoàn cán bộ y tế của Operation Smile Việt Nam và
Bệnh viện Sản Nhi khám tầm soát tiền phẫu cho các trẻ em trước khi phẫu
thuật.
3. Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp với Đoàn cán bộ y
tế của Operation Smile Việt Nam hỗ trợ về mặt chuyên môn y tế, phòng mổ,
phòng chức năng theo yêu cầu của đoàn và cử cán bộ cùng tham gia chương
trình; thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách
- Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời

tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân của Đoàn cán bộ y tế của Operation Smile
Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác phẫu thuật cho các trẻ em mắc
dị tật sứt môi, hở hàm ếch của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ);
- LĐ VP.UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: HC-TC.
(Đính kèm vb ngày 26/3/2021)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước
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