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THÔNG BÁO 

Về việc tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân miễn phí 

 

Căn cứ kế hoạch số 492/KH-TTYT, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Trung 

tâm Y tế huyện Lấp Vò về Thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân 

năm 2019. 

Phòng Công tác xã hội thông báo về nội dung Thực hiện tư vấn và khám 

sức khỏe trước hôn nhân năm 2019 gồm các nội dung sau: 

1. Mục đích: Nhằm giúp các cặp đôi trước kết hôn Phát hiện, phòng 

ngừa và hướng dẫn điều trị sớm một số bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến 

sức khỏe tình dục khi kết hôn, mang thai; nguy cơ sinh con bị bệnh, tật bẩm 

sinh. Góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng dân số, 

giống nòi. 

2. Thời gian: Từ ngày 05 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 

2019  

3. Đối tượng áp dụng: Cặp đôi chuẩn bị kết hôn 

4. Thủ tục cần thiết: Giấy đăng ký kết hôn (Bản photo copy) 

5. Số lượng: 51 người 

6. Nơi đăng ký:  Bàn nhận bệnh tại TTYT huyện Lấp Vò hoặc Trạm Y tế 

xã nơi cứ trú hoặc Khoa Dân số (Khoa Khám bệnh cơ sở 2 TTYT). 

Vì tương lai của đứa con khỏe mạnh, trước kết hôn các cặp đôi nên chủ 

động khám sức khỏe.  

Trân trọng./. 

PHÕNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

(Đã kí) 

 

 

Hồ Thị Thanh Tuyền 

THÔNG QUA BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

 

Nguyễn Văn Thống 
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