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BỘ Y TẾ
____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 6459 /BYT-BH

V/v điều chỉnh nội dung Gạch
đầu dòng thứ Nhất điểm b
Khoản 3 Công văn số 5825.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5825/BYT-BH
hướng dẫn thực hiện mã hoá xét nghiệm COVID-19 theo Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07 tháng 7 năm 2021 (Sau đây viết tắt là Công văn số 5825). Trên cơ
sở đó, ngày 22 tháng 7 năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành
Công văn số 2172/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm
COVID-19 theo chế độ BHYT, gửi BHXH các tỉnh để hướng dẫn thực hiện. Trong
Khoản 2 Công văn số 2172/BHXH-CSYT có hướng dẫn mức giá thay đổi so với
mức giá đã hướng dẫn tại điểm b Khoản 3 Công văn số 5825. Trước đó, ngày 28
tháng 5 năm 2021 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 4356/BYT-KHTC hướng dẫn
mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19. Do đó, để thống nhất trong tổ
chức thực hiện, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
1. Đối với Gạch đầu dòng thứ Nhất điểm b Khoản 3 Công văn số 5825:
Nội dung đã hướng dẫn:
“b) Trường hợp cơ sở KCB lấy mẫu đơn và gửi mẫu xét nghiệm cho đơn
vị khác thực hiện:
- Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với mẫu đơn: Mã dịch vụ
“24.0235.1719.SC2.B1”. Trong Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định 4210, cơ
sở KCB ghi mã này vào trường “MA_DICH_VU”, ghi tên dịch vụ “Lấy mẫu và
bảo quản bệnh phẩm mẫu đơn” vào trường “TEN_DICH_VU”, ghi giá dịch vụ
“100.000” vào trường “DON_GIA”, trường SO_LUONG ghi là 1.
Nay hướng dẫn lại như sau:
“b) Trường hợp cơ sở KCB lấy mẫu đơn và gửi mẫu xét nghiệm cho đơn
vị khác thực hiện:
- Dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với mẫu đơn: Mã dịch vụ
“24.0235.1719.SC2.B1”. Trong Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định 4210, cơ
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sở KCB ghi mã này vào trường “MA_DICH_VU”, ghi tên dịch vụ “Lấy mẫu và
bảo quản bệnh phẩm mẫu đơn” vào trường “TEN_DICH_VU”, ghi giá dịch vụ
“117.800” vào trường “DON_GIA”, trường SO_LUONG ghi là 1”, để thống nhất
với mức giá 117.800.000 đồng như đã hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYTKHTC.
2. Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại giữ nguyên theo
đúng Công văn số 5825.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các
đơn vị tổng hợp, kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) để được
xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
CoVID-19 (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để p/h thực hiện);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ/Cục: KHTC, TTB&CTYT, CNTT,
KCB, YTDP.
- Lưu: VT, BH.
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Trần Văn Thuấn

