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GỬI ĐẾN:

CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

VỀ VIỆC:

CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT: THANH TOÁN VÀ THÔNG BÁO
CHO CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Mục 4639.6 của Bộ luật Phúc lợi và Định chế (W&I) cho phép Giám đốc Sở Dịch vụ Phát
triển (Sở) ban hành chỉ thị cho các trung tâm khu vực như Giám đốc cho là cần thiết để
bảo vệ các quyền, sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của người tiêu dùng, hoặc theo mục
4434 của Bộ luật W&I. Các trung tâm khu vực phải tuân thủ các chỉ thị do Giám đốc ban
hành theo quy định tại mục này.
Để ứng phó với các mối lo ngại của các thành viên gia đình và các nhà cung cấp Dịch
vụ Quản lý Tài chính (FMS) liên quan đến quy trình lập hóa đơn và thanh toán, và để
bảo đảm các dịch vụ và sự hỗ trợ quan trọng cho sức khỏe, sự an toàn hoặc mạnh
khỏe của những người tham gia Chương trình Tự quyết không bị gián đoạn, Sở yêu
cầu các trung tâm khu vực:
1. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2022, và cho đến khi chỉ thị này bị hủy bỏ,
thông báo cho nhà cung cấp FMS trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhóm
lập kế hoạch hoàn thành bất kỳ thay đổi nào về kế hoạch chi tiêu của người
tham gia.
2. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 01 năm
2023, thiết lập lịch trình thanh toán hàng tuần của trung tâm khu vực cho các
nhà cung cấp FMS, bao gồm cả cho các dịch vụ đã được cung cấp trong
tháng hiện tại, theo hóa đơn do nhà cung cấp FMS đệ trình.

“Xây dựng Mối quan hệ Đối tác, Ủng hộ các Lựa chọn”

Các Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
Ngày 12 tháng 9 năm 2022
Trang hai

Nếu những người tham gia và/hoặc gia đình của họ có câu hỏi liên quan đến chỉ thị
này, họ cần liên hệ với trung tâm khu vực của mình. Các trung tâm khu vực có thể
gửi câu hỏi trực tiếp đến sdp@dds.ca.gov.
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