
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:            /SYT-KHNV             Ninh Thuận, ngày      tháng      năm 2020 

V/v Trả lời câu hỏi của người 

dân trên chuyên mục HỎI-ĐÁP. 

 

 

             

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Ngày 23/3/2020, Sở Y tế nhận Công văn số 914/VPUB-KTTH ngày 

20/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên 

chuyên mục HỎI-ĐÁP (ông Nguyễn Văn Minh), 

Người dân hỏi trong chuyên mục HỎI-ĐÁP trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Ninh Thuận: “Cho tôi hỏi: Tôi có bảo hiểm y tế, đăng ký tại Bệnh viện Giao 

thông vận tải Tháp Chàm. Tôi là người nhiễm HIV. Giờ tôi muốn điều trị ARV 

bằng bảo hiểm y tế thì tôi nên làm sao và điều trị ở đâu?”. 

Sở Y tế trả lời như sau: 

Ông Nguyễn Văn Minh là người đã tham gia bảo hiểm y tế và có nơi đăng 

ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Giao thông vận tải 

Tháp Chàm. Để điều trị ARV bằng bảo hiểm y tế, ông Minh có thể đến một 

trong các địa điểm sau để được hướng dẫn tư vấn và điều trị:  

- Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;  

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước;  

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải; 

- Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc; 

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn  và Trạm giam Sông Cái. 

Sở Y tế kính báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng của Sở; 

- Đăng Cổng TTĐT Ninh Thuận; 

- Lưu: VT, KHNVTCTQT. 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 

 

 



 


		vuchuong@ninhthuan.gov.vn
	2020-03-24T18:22:42+0700


		soyte@ninhthuan.gov.vn
	2020-03-24T19:31:48+0700


		2020-03-24T19:32:22+0700


		2020-03-24T19:32:38+0700




