
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY 

V/v Thực hiện Chương trình trợ giúp 

người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 

An Giang, ngày  17   tháng 02 năm 2021 

 

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 21/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc “Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021 - 2030”, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội 

dung như sau: 

 - Tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh đối với người khuyết tật có thẻ bảo 

hiểm y tế; thực hiện miễn, giảm viện phí cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, gia đình có công, có sổ hộ nghèo. 

- Thực hiện Chương trình phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, sơ sinh và 

Chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho người khuyết tật.  

- Riêng Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố thực hiện phát hiện, can 

thiệp sớm và điều trị đối với trẻ tự kỷ tại cộng đồng và chỉ đạo các Trạm Y tế 

xã/phường/thị trấn thực hiện. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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