
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2422 /SYT-NVY 

V/v Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận 

các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 

2025 trên địa bàn tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:  

 - Các bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 Thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 30/08/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang”, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị y tế thực hiện một số nội dung như sau: 

 - Triển khai hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 

phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý. 

- Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố hướng dẫn các Trạm Y tế xã/phường/thị 

trấn thực hiện các dịch vụ tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật và công 

tác phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật. 

 - Phối hợp với các Ban ngành có liên quan thực hiện công tác hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NVY. 
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