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SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT-KHTC 
V/v thực hiện Quyết định số 

89/2021/QĐ-UBND Quy định 

mức giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đối với các 

trường hợp không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh Bình Định
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Bình Định, ngày       tháng      năm 2022  

Kính gửi:    Các đơn vị trực thuộc 

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

89/2021/QĐ-UBND Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối 

với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định được áp 

dụng từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022; 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu triển khai 

thực hiện Quyết định số 89/2021/QĐ-UBND Quy định mức giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh Bình Định. 

(Quyết định số 89/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh được đính kèm theo Công văn này). 

Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Lê Quang Hùng 
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