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Bình Phước, ngày 23 tháng 07 năm 2021

V/v hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí
thực hiện xét nghiệm COVID-19 và cập nhật
công bố Danh sách các cơ sở y tế triển khai
thực hiện xét nghiệm Covid - 19

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong tỉnh.
Thực hiện Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế
về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19
(Có file Pdf gửi kèm).
Sở Y tế cập nhật Danh sách các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh triển khai
thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS – CoV – 2 (Có Danh sách đính kèm).
Về giá thực hiện xét nghiệm đảm bảo tuân thủ hướng dẫn mức giá theo
quy định của Bộ Y tế tại công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 và
Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19, cụ thể:
1. Mức giá xét nghiệm nhanh: thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI
công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 nêu trên, cụ thể như sau:
a) Trước ngày 01/7/2021:
- Đối tượng BHYT: thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn
tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.
- Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có
thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo công văn số 5834/BYTKHTC ngày 27/10/2020.
b) Từ ngày 1/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:
- Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư
tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân
sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.
- Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán
với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử
dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm
quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Ví dụ: đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test
nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh

toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí KCB thì được Quỹ
BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm
nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng. Phần đồng chi trả 27.000 đồng
và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách
nhà nước chi trả theo phân cấp hiện hành.
2. Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn
dịch:
- Trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm
tương tự như đối với trường hợp lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với xét
nghiệm Real-time PCR thì tạm thời thu và thanh toán chi phí dịch vụ “lấy mẫu
và bảo quản bệnh phẩm” theo mức giá 100.000 đồng/mẫu.
- Chi phí thực hiện xét nghiệm tạm thời thực hiện thực thanh thực chi; cụ
thể: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét
nghiệm thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.
- Các chi phí về vật tư, hóa chất, điện, nước, nhân công liên quan đến quá
trình thực hiện xét nghiệm: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách
nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.
3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh
phẩm dịch hầu họng: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số
4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
SARS – COV – 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Cập nhật ngày 23/7/2021)
* 1 cơ sở xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT –PCR:
STT
Tên cơ sở
Số điện thoại
1
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh
0918.434.976
* 35 cơ sở xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên SARS – COV – 2:
STT
1
2
3
4
5
6

Tên cơ sở
Trung tâm Y tế y tế huyện Chơn Thành
Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài
Trung tâm Y tế y tế thị xã Phước Long
Trung tâm Y tế thị xã Bình Long
Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng
Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập
Trung tâm y tế huyện Bù Đốp
Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng
Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh
Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước
Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long
Bênh viện Đa khoa cao su Lộc Ninh
Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức

16
17

Phòng khám Đa khoa Hồng Lý
Phòng Khám Đa khoa Bình Long

Số điện thoại
02713.668.653
0968.412.976
0918.497.017
0849.015.115
0838.500.115
0916.205.788;
0336.367.441
0918.853.557
0978.095.872
0918.017.290
0983.020.672
0917.568.139
02713.897.997
0918.832.183
0815.966.177
02713.884.886;
0969.780.776
02713.668.115
0964.112.115

18
19
20
21

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bù Na
Phòng khám Đa khoa Tâm An Phước
Bệnh xá Công an tỉnh
Phòng khám Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức
khỏe cán bộ
Phòng khám Đa khoa Việt Anh
Phòng xét nghiệm Medic An Lộc
Phòng khám đa khoa Sài Gòn
Bệnh viện đa khoa cao su Phú Riềng
Phòng khám đa khoa Lê Nguyễn
Trung tâm y tế huyện Đồng Phú
Phòng khám đa khoa Chơn Thành
Bệnh viện đa khoa tỉnh

0976.761.761
0976.224.225
0984.718.275
02713.888.377
0917.849.692
0271.6297.777
0935.291.293
0949.371.122
0913.652.832
0818.656.768
0918.608.844
0983.889.152
0913.109.196

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

Phòng khám đa khoa 123 Hùng Vương
Bệnh Viện Quân Dân Y 16
Phòng khám Đa khoa Thảo Tiên

33
34
35

Phòng khám đa khoa Minh Tâm
Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú
Phòng khám Đa khoa Thông Thủy

0918.787.966
0982.589.855
02713.889.980
0918.598.331
0977.546.979
0913.992.732
0986292699

Ghi chú: Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thêm khi có cơ sở y tế đủ điều kiện và đăng
ký xét nghiệm dịch vụ.

