
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số:  4719    /UBND-KGVXNV 
    V/v thống nhất xây dựng nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2 trong trường hợp không 

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế trên địa bàn 

 tỉnh Bình Thuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Bình Thuận, ngày   09   tháng 12 năm 2021 
 

 

                       Kính gửi: Sở Y tế. 

    

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5338/SYT-KHTC ngày 

26/11/2021 và Tờ trình số 5370/TTr-SYT ngày 29/11/2021 về việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp 

không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch 

vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của 

quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo trình tự, thủ tục rút gọn, 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp gần nhất trong năm 2022. 

2. Trong thời gian Nghị quyết nêu trên chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp không thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 5378/BYT-

KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức thanh toán chi phí 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đến khi có văn bản quy định, hướng dẫn 

mới./. 

Nơi nhận:                                                                       KT. CHỦ TỊCH   

- Như trên;                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH                                                      
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh - Nguyễn Minh;  

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TH, KGVXNV. Việt. 

                  

 

 

                                                                                                 Nguyễn Minh  
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