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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho

 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh  địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003;
     Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;
     Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế   ngày 14 tháng 1 năm 2008 ;
     Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Bảo hiểm Y tế ;
     Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em ;
     Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;
     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ,

QUYẾT ĐỊNH:
   Điều 1. Ban hành  Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị  bệnh tim 
bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
   Điều 2. Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức 
triển khai, hướng dẫn , kiểm tra việc thực hiện Quy định này
   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký .
   Đ iều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các, ngành: Lao động- 
Thương binh và Xã hội, Y tế, Tải chính, Bảo hiểm Xã hội, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;  
Chủ tịch UBND các quận, huyện;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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