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Thân gửi cư dân Quận Montgomery: 

 

 Tôi viết thư này để thông báo quý vị một đạo luật mới, Đạo luật hoàn tiền chuyên chở cho dịch vụ y tế 

khẩn cấp (EMS), sẽ có hiệu lực trong quận Montgomery vào ngày 01 tháng 1 năm 2013. Đạo luật đơn giản này 

cho phép quận được đặc quyền gửi hóa đơn chuyên chở y tế khẩn cấp tới công ty bảo hiểm. Các nhân viên y tế 

của quận sẽ vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho quý vị như thường lệ. 

 

Cư dân của quận khi gọi 911 cho xe cứu thương sẽ không nhận hóa đơn, trả phụ phí hoặc bất cứ chi phí 

nào khác. Bất cứ những gì công ty bảo hiểm tư nhân, Medicare hoặc Medicaid trả cho các chuyên chở y tế khẩn 

cấp đều được xem là thanh toán đầy đủ. Những người không có bảo hiểm sức khỏe cũng không phải trả cho 

việc chuyên chở bởi vì quý vị là những người đóng thuế cho Quận.  Những dịch vụ cung cấp của cứu hỏa và 

cứu thương của quận Montgomery sẽ không đòi hỏi giấy tờ bảo hiểm của quý vị. 

 

Đạo luật này sẽ có lợi gì cho quý vị?  Chúng tôi nghĩ rằng quận sẽ thu vào khoảng 18 triệu đô một năm 

mà không cần tăng thuế, không cần tăng chi phí và không tốn bất cứ chi phí nào cho cư dân.  Một trăm phần 

trăm số tiền này sẽ được dành riêng cho dịch vụ cứu hỏa và cứu thương như: 

 Giảm thời gian khi cần cấp cứu; 

 Mua thêm xe cứu thương, xe chữa lửa và các dụng cụ cứu sinh mạng khác;   

 Mướn thêm nhân viên y tế và lính cứu hỏa. 

Các quy định của Đạo luật sẽ ảnh hưởng như thế nào?  Quận Montgomery vẫn còn trong thời điểm 

kinh tế khó khăn. Chúng tôi đã làm một số chọn lựa khó khăn nhất trong vòng năm năm qua bằng cách cắt giảm 

lớn lao ngân sách  hầu hết các cơ quan của Quận.  Số tiền thu được từ công ty bảo hiểm sẽ giúp đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tăng vọt của dịch vụ cứu hỏa và cứu thương và giải tỏa ngân quỹ để khôi phục lại một số dịch vụ 

quan trọng của chúng tôi – mà không tăng bất cứ chi phí nào cho người  đóng  thuế. 

 

Bất cứ cư dân nào của quận Montgomery sẽ không phải quan tâm về giá cả khi gọi xe cứu thương vi sẽ 

không có chi phí nào cả.  Nếu quý vị cần biết thêm thông tin về Đạo luật EMS, xin vui lòng xem ở trang sau của 

lá thư này hoặc truy cập vào trang web tại: www.montgomerycountymd.gov/emts 

Trân trọng, 

(ký tên) 

 

 

Isiah Leggett 

            Ban Điều hành quận 

http://www.montgomerycountymd.gov/emts


Những câu hỏi thông thường về Đạo luật EMS 
 

Đạo luật Hoàn trả Chuyên chở cho Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS) là gì? 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2013,  Đạo luật EMS cho phép Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu thương của quận 

Montgomery được quyền yêu cầu bồi hoàn chi phí cho các dịch vụ chuyên chở khẩn cấp từ các công ty bảo 

hiểm, Medicare hoặc Medicaid. 

 

Tôi sẽ nhận hóa đơn nếu tôi gọi 911 cho xe cứu thương không? 

Không.  Cư dân của quận sẽ không bao giờ nhận hóa đơn hoặc chi trả một phụ phí, chi phí khấu trừ hoặc bất cứ 

chi phí nào khác.  Dù cho công ty bảo hiểm tư nhân, Medicare hoặc Medicaid  trả cho các chuyến cứu thương 

đều được xem như thanh toán đầy đủ .  Những người không có bảo hiểm sức khỏe cũng sẽ không trả chi phí cho 

việc chuyên chở bởi vì quý vị là những người đóng thuế của quận. Những người cứu thương sẽ không bao giờ 

hỏi quí vị về các vấn đề bảo hiểm.  

 

Quận sẽ nhận được bao nhiêu tiền quỹ từ Đạo luật EMS? 

Đạo luật EMS sẽ tạo ra khoảng 18 triệu đô một năm – hay 180 triệu đô trong vòng 10 năm- mà không cần tăng 

thuế, không cần tăng lệ phí, và không  tốn bất cứ chi phí nào cho cư dân.  Một trăm phần trăm số tiền này sẽ 

được dành riêng cho Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu thương. 

 

Khi công ty bảo hiểm tư nhân được tính hóa đơn , điều này sẽ tăng chi phí bảo hiểm của tôi không?  

Không.  Các chi phí của các dịch vụ khẩn cấp đã được bao gồm trong chi phí tiền đóng bảo hiểm. Giá cả được 

thiết lập trong khu vực và gần như tất cả các khu vực pháp lý đã có chương trình hoàn trả của EMS.  Thay vì 

các công ty bảo hiểm bồi hoàn cho các dịch vụ khẩn cấp, những người đóng  thuế đã thanh toán một phần trong 

hóa đơn, thúc đẩy lợi nhuận cho công ty bảo hiểm. 

 

Tại sao chúng ta cần Đạo luật EMS? 

Tiểu bang Maryland mới đây đã quyết định chuyển hơn 400 triệu đô  trong vòng 10 năm  trong chi phí  hưu 

bổng  giáo viên của quân Montgomery.  Tiểu bang cũng đã thông qua đạo luật “ Duy trì Nổ lực” không thể thay 

đổi về kinh phí giáo dục mà có thể bắt buộc chúng ta phải thêm ít nhất 25 triệu đô dự trữ cho mỗi năm, việc này 

đã vượt ra ngoài những gì chúng tôi đã làm.  Khả năng của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ căn bản cho cư 

dân  có thể bị nguy hại nghiêm trọng nếu không có thêm nguồn thu nhập . 

 

Tiền được lấy từ Đạo luật EMS sẽ được sử dụng như thế nào?  

Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu thương của quận Montgomery sẽ sử dụng số tiền bồi hoàn để cải thiện và mở rộng các 

dịch vụ quan trong cần thiết để cứu sinh mạng và tài sản.  Theo luật, các tiền thu được từ công ty bảo hiểm sẽ 

được dành riêng cho Cứu hỏa & Cứu thương và không thể được sử dụng cho bất cứ điều gì khác, sẽ giải tỏa  

tiền người đóng  thuế cho các dịch vụ quan trọng của quận, chẳng hạn như giáo dục; các nhu cầu an toàn công 

cộng, các dịch vụ cho người cao niên và những người dễ tổn thương nhất ; thư viện; trung tâm giải trí; và bảo trì 

đường xá. 

 

Tôi phải làm gì nếu tôi có một vấn đề liên quan đến dịch vụ mà được Đạo luật EMS bảo trợ? 

Theo Đạo Luật EMS, một nhân viên tư vấn bệnh nhân của quận sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi và các mối quan tâm và 

đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng hài lòng nhất. 

 
 

Các câu hỏi về lá thư này? Gọi 311. 
 


