BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Số: 4110/BYT-VPB1

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020

V/v tiếp nhận, điều trị bệnh nhân từ
thành phố Đà Nẵng

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số
địa phương, đặc biệt tại Thành phố Đà Nẵng với 03 ca tử vong do bệnh nền
nặng có dương tính với Covid-19, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân tỉnh
Thừa Thiên – Huế và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp thực hiện
một số việc cụ thể như sau:
1. Cho phép và chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (kể cả
các Bệnh viên Trung ương) tổ chức tiếp nhận, điều trị bệnh nhân được chuyển
đến từ các Bệnh viện của thành phố Đà Nẵng, nhằm giảm áp lực cho thành phố
Đà Nẵng trong việc phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho người dân.
2. Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn kịp thời, hỗ trợ và
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thanh toán bảo hiểm y tế cho người
dân từ Đà Nẵng đến khám và điều trị theo quy định.
Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan.
Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- BHXHVN (để phối hợp chỉ đạo);
- BCĐ PC dịch tỉnh Thừa Thiên – Huế;
- BCĐ PC dịch tỉnh Quảng Nam;
- Sở Y tế, BHXH tỉnh Thừa Thiên – Huế;
- Sở Y tế, BHXH tỉnh Quảng Nam;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Sở Y tế, BHXH TP Đà Nẵng;
- BVĐK TW Huế;
- BVĐK TW Quảng Nam;
- Lưu: VT, VPB1.

Q. BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

