
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TH 

V/v phối hợp thông báo chương 

trình phẫu thuật miễn phí người bị 

khe hở môi –vòm miệng, dị tật sọ 

não, bệnh lý hàm mặt tại Bệnh viện 

Đại học Y Dược Huế 

Ia H’Drai, ngày      tháng  02  năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Kon Tum tại Công văn số 525/SYT-NVYD 

ngày 23/02/2023 về việc phối hợp thông báo chương trình phẫu thuật miễn phí 

người bị khe hở môi - vòm miệng, dị tật sọ não, bệnh lý hàm mặt tại Bệnh viện Đại 

học Y Dược Huế (Kèm theo).  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ 

chức năng nhiệm vụ được giao thông báo, đăng tải các thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; thông báo đến gia đình có người bị khe hở môi - vòm 

miệng, dị tật sọ não, bệnh lý hàm mặt biết, trực tiếp đăng ký tham gia chương trình 

phẫu thuật miễn phí người bị khe hở môi - vòm miệng, dị tật sọ não, bệnh lý hàm 

mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế (theo số điện thoại: 02343.849.013 trong 

giờ hành chính gặp ThS. Trần Quỳnh Trang).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Lao động -TBXH huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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