UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 1366 /SLĐTBXH-BTXH&TE

Sơn La, ngày 14 tháng 7 năm 2022

V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm
khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật
cơ quan vận động năm 2022

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Hà Nội.

Ngày 9/7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn
số 1337/SLĐTBXH-BTXH&TE gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố,
Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Hà Nội phối hợp tổ chức khám
sàng lọc miễn phí cho các đối tượng khuyết tật cơ quan vận động tỉnh Sơn
La năm 2022. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế và số lượng đối tượng
đăng ký khám tại các địa phương, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức
năng Hà Nội thay đổi lịch khám sàng lọc tại Kế hoạch số 65/KHBVCHPHCNHN ngày 13/7/2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông
báo điều chỉnh một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm
- Từ 8h00 ngày 18/7/2022 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La gồm đối
tượng các huyện: Mường La, Thành phố, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu,
Phù Yên, Bắc Yên.
- Từ 8h00 ngày 19/7/2022 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã gồm đối
tượng các huyện: Sông Mã và Sốp Cộp.
- Từ 8h00 ngày 20/7/2022 tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu gồm đối
tượng các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ.
2. Kinh phí thực hiện
Điều chỉnh mục 3 kinh phí thực hiện tại Công văn số 1337/SLĐTBXHBTXH&TE như sau:
- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em ngày khám sàng lọc: 100.000 đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ tiền đi lại đối với đối tượng xã Chiềng Cọ (Thành phố Sơn La) và đối
tượng các huyện khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
- Đối với đối tượng khám tại Bệnh viện huyện Sông Mã, Mộc Châu: Hỗ trợ
tiền đi lại đối với đối tượng cách trung tâm 15km trở lên.
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện
chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội và UBND các huyện, thành phố
quan tâm phối hợp, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện./.
(Mọi thông tin liên hệ đ/c Trần Xuân Hội 0912.332.367 hoặc Lê Thị Hương
Thảo, ĐT: 0332.579.777)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa các huyện;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, KH-TC, BTXH&TE (Thảo 05b).

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Phương
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