ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 570 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc vận động đối tượng tâm
thần đi điều trị bệnh

Kính gửi:
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Huyện, vừa qua có tiếp nhận trường
hợp bệnh nhân Ca Thị Lến, sinh năm 1967, ngụ khóm Thượng 1, thị trấn
Thường Thới Tiền, có triệu chúng của bệnh tâm thần nên Trung tâm Y tế Huyện
yêu cầu người nhà đưa bà Lến đi điều trị bệnh ở Bệnh viện tâm thần nhưng gia
đình cho rằng không có người chăm nuôi. Theo thông tin của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, trường hợp của bà Lến có gia đình, có chồng, con đầy
đủ nên không thuộc trường hợp người tâm thần cơ nhỡ.
Để sớm giải quyết tình trạng nêu trên. Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến
như sau:
1. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền chủ trì, phối hợp
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành đoàn thể thị trấn tiến
hành vận động gia đình, người thân của bà Lến để đưa bà Lến đi điều trị tâm
thần và phục hồi chức năng để sớm hòa nhập với cộng đồng.
2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc Ủy
ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền triển khai thực hiện và báo cáo kết quả
về Ủy ban nhân dân Huyện đến ngày 01/6/2020.
Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- TTYT Huyện ;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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