
     QUỐC HỘI KHÓA XV               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     TỈNH BÌNH THUẬN 
      

      Số: 70/ĐĐBQH-CTQH                      Bình  Thuận, ngày 29 tháng 4  năm 2022 
        

     V/v sao gửi văn bản của  

        Bộ Y tế về trả lời ý kiến  

          kiến nghị của cử tri 

                                    
                                       

                                          Kính gửi:   

       - Thường trực Tỉnh ủy; 

       - Thường trực HĐND tỉnh; 

       - UBND tỉnh; 

       - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

       - Các vị ĐBQH tỉnh Bình Thuận;  

       - Sở Y tế; 

       - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

       - UBND các huyện, thị xã và TP. Phan Thiết. 

                                                       
 

     Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế có văn bản số 2005/BYT-VPB1 về việc 

trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận, với nội dung: 

  “Cử tri kiến nghị Bộ Y tế bổ sung thêm một số loại thuốc đặc trị các bệnh 

mãn tính vào danh sách mục Bảo hiểm y tế góp phần giảm gánh nặng chi phí cho 

Nhân dân khi khám và điều trị tại các cơ sở y tế” 

 Đoàn ĐBQH tỉnh sao gửi văn bản nêu trên của Bộ Y tế gửi đến các đơn vị, 

địa phương để thông tin cho cử tri được biết./.  
 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Các đ/c Phòng CTQH; 

- Lưu: VT, P.CTQH. 

  

                        TL. TRƯỞNG ĐOÀN   

                          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                          PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

   
 

 

 

 
 

                             Phạm  Khắc  Điều 
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