
       SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

           Số:        /TB – BV                             Hoài Nhơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 
 

ơ 

THÔNG BÁO  

V/v Triển khai kỹ thuật xét nghiệm COVID-19 

trong khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

 

                              Kính gửi:   

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định; 

- Bảo hiểm xã hội Thị xã Hoài Nhơn. 

 

                                                  

     Căn cứ Công văn số: 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT ngày 18/6/2021 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về việc chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết 

quả giám định BHYT; 

Căn cứ Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1920/BHXH-CSYT ngày 02/7/2021 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo 

chế độ BHYT; 

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-BV ngày 02/7/2021 của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu 

rút gọn gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS- 

CoV -2 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Bồng Sơn năm 2021; 

 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sẽ triển khai thực các kỹ thuật xét nghiệm 

CoVid-19 như sau: 

I. Xét nghiệm: Coronavirus Real-time PCR (Thực hiện từ ngày 01/7/2021) 

1. Mẫu đơn: 

- Mã 24.0235.1719.SC2.X1.K52001: 616.200 đồng/ mẫu (mức giá thực hiện 

xét nghiệm) 



- Mã 24.0235.1719.SC2.B1: 117.800 đồng/ mẫu (mức giá dịch vụ lấy và bảo 

quản bệnh phẩm) 

2. Mẫu gộp: 

- Mã 24.0235.1719.SC2.XN: 634.000 đồng/ mẫu ( Mức giá việc thực hiện xét 

nghiệm) 

- Mã 24.0235.1719.SC2.BN: 100.000 đồng/ mẫu (mức giá dịch vụ lấy và bảo 

quản bệnh phẩm) 

II. Xét nghiệm Covid -19 bằng test nhanh (Thực hiện từ ngày 8/7/2021) 

- Mã 24.0108.1720.SC2: 135.000 đồng/ mẫu (theo giá đấu thầu) 

Nay bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn thông báo cho quý cơ quan được biết. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
        - Như trên;                                                                                        

        - Lưu: VT, KHTH. 

                                                                                    
       Trần Quốc Việt 
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