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Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Trung tâm thông tin tỉnh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 4719/UBND-KGVXNV ngày 09/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thống nhất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh 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. 

Trên cơ sở các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế 

xây dựng dự thảo các văn bản gồm: dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 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. 

Để thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Sở Y tế đề nghị: 

1. Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên, trên 

cổng thông tin điện tử trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia ý kiến. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các Hội, đoàn thể tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh tham gia góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Y tế trước ngày 20/12/2021 để 

hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. 

V/v đề nghị đăng tải, góp ý dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành 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. 
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(Gửi kèm dự thảo, Công văn số 4719/UBND-KGVXNV ngày 09/12/2021 của 

UBND tỉnh và các văn bản liên quan) 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC.(Quang) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đặng Thức Anh Vũ 
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