
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM             

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƢỜNG TRỰC 

 

Số: 446 /MTTQ-BTT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Nghệ An, ngày 28  tháng 6 năm 2021 

V/v phối hợp rà soát, lập danh sách, hỗ 

trợ thăm hỏi các bệnh nhân có hoàn 

cảnh khó khăn 

 

 

Kính gửi:  - Các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến cấp tỉnh; 

 - Ban Thƣờng trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị 
 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, lan rộng ở 

nhiều địa phƣơng. Thành phố Vinh và một số địa phƣơng trong tỉnh phải thực hiện việc 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

một số bệnh viện, cơ sở y tế phải phong tỏa hoặc cách ly tập trung để thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống dịch. Do vậy, một số bệnh nhân đang điều trị dài ngày, bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo… thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

đang điều trị tại các cơ sở y tế, vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.  

Vì vậy, để góp phần hỗ trợ, động viên các bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 

bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị dài ngày, bệnh nhân mắc bệnh 

hiểm nghèo tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Ban Thƣờng trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh có ý kiến nhƣ sau: 

1. Đề nghị các cơ sở y tế tuyến tỉnh lập danh sách các bệnh nhân thuộc đối tƣợng 

nêu trên hiện đang chữa trị tại cơ sở mình (có mẫu kèm theo), gửi về Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh (số 02, đƣờng Phan Đăng Lƣu, thành phố Vinh) để bố trí thăm hỏi, động 

viên, hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Đề nghị Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phối hợp các cơ 

sở y tế cùng cấp rà soát, lập danh sách các đối tƣợng trên đang điều trị tại các cơ sở y tế 

tuyến huyện để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời từ nguồn quỹ vì ngƣời nghèo của địa phƣơng. 

Việc thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các bệnh nhân phải điều trị dài ngày, bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19 là rất thiết thực, thể hiện tính nhân văn 

sâu sắc. Vì vậy, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các bệnh viện, 

cơ sở y tế tuyến tỉnh và Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, 

thị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thƣờng trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PC COVID19 tỉnh; 

- Ban Thƣờng trực UBMTTQ VN tỉnh; 

- Sở Y tế Nghệ An (để phối hợp); 

- Các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh; 

- Thƣờng trực cấp ủy, UBND cấp huyện; 

- Lƣu VP. 

TM. BAN THƢỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngọc 
 

 

 



 

 

 

 

 

(TÊN CƠ SỞ Y TẾ) 

…………………………… 

 

  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………………., ngày       tháng      năm 2021 

  

 

DANH SÁCH 

Các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị dài ngày  

tại…………………………………….….. 

 

TT 
Họ và tên 

bệnh nhân 

Năm 

sinh 

Địa chỉ 

thƣờng trú 

(ghi cụ 

thể xóm, 

xã, huyện) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Thuộc diện 
Ghi chú         

(ghi rõ tên 

bệnh đang 

điều trị) 

Hộ 

nghèo 

Hộ 

cận 

nghèo 

Hộ có 

hoàn cảnh 

đặc biệt 

khó khăn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào các cột số (6), (7), (8) tương ứng. 

 
Nơi nhận: 
- ……; 

- ……; 

- ……; 

Lƣu. 

THỦ TRƢỞNG CƠ SỞ Y TẾ 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


