
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số       609     /SLĐTBXH-TE 

V/v Thông báo chương trình khám 

sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày  15  tháng 6    năm 2020 

 

         

    Kính gửi: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để thực hiện chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo bị tim bẩm 

sinh do các tổ chức phi chính phủ tài trợ trong năm 2020.  

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Bệnh viện Tim Tâm Đức 

Tp Hồ Chí Minh khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

1. Thời gian : Ngày 27/6/2020 (Thứ Bảy) 

- Buổi sáng : từ 8h00 – 11h30 : khám sàng lọc cho các huyện Đồng Xuân, Sơn 

Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Tây Hòa Thị xã Sông Cầu, Đông Hòa. 

- Buổi chiều : từ 13h30 – 17h00 : khám sàng lọc cho các huyện Phú Hòa và 

Thành phố Tuy Hòa. 

2. Địa điểm : Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên  

                    ( 270 -Trần Hưng Đạo – Thành phố Tuy Hòa) 

Đề nghị Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

thông báo và gửi giấy mời cho đối tượng đã đăng ký khám sàng lọc và mới phát sinh 

đến đúng địa điểm và thời gian quy định. 

Lưu ý: bệnh nhân khi đến khám mang theo thẻ BHYT và các giấy tờ có liên 

quan đến bệnh tim (nếu có)./. 
 

Nơi nhận :  
- Như kính gửi; 

- BGĐ (biết) 

- Lưu VT, P BVCSTE - BĐG 

 

                        KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                       Võ Văn Binh 
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