BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

Số:1724 /BHXH-GĐBHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2019

V/v đảm bảo cung ứng thuốc cho
người bệnh BHYT

Kính gửi:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn
số 4179/BHXH-DVT, ngày 07/11/2019 về việc đảm bảo cung ứng thuốc cho
người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Để việc cung ứng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh BHYT được đầy đủ,
kịp thời đúng quy định, BHXH tỉnh Hà Giang đề nghị các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh BHYT trong tỉnh thực hiện nghiêm trách nhiệm cung ứng thuốc, vật
tư y tế để điều trị cho người bệnh BHYT theo đúng quy định tại điểm b, Khoản
2, Điều 21 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, tuyệt đối không
để thiếu hoặc yêu cầu người bệnh phải tự mua các loại thuốc, vật tư y tế thuộc
danh mục được quỹ khám chữa bệnh BHYT chỉ trả.
Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
BHYT trong tỉnh khẩn trương thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó
khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (p/hợp c. đạo);
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, GĐ BHYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang
11-11-2019 18:47:39 +07:00

Nguyễn Thị Thanh Hương

