
    

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BHXH-CSYT 
V/v chuyển bệnh phẩm thực hiện  

xét nghiệm HIV/AIDS  

Hà Nội, ngày     tháng 5  năm 2019 

 

Kính gửi: 

               - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

    - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. 

                      (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) 
 

Ngày 15/5/2019 Bộ Y tế có Công văn số 2677/BYT - BH về việc thanh toán bảo hiểm 

y tế (BHYT) đối với các xét nghiệm HIV/AIDS chuyển sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(KCB) khác để thực hiện; Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư số 27/2018/TT-

BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện BHYT và KCB BHYT liên 

quan đến HIV/AIDS, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực 

hiện như sau: 

1. BHXH các tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT cung cấp Hợp đồng đã được ký kết 

với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trung 

tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, thành phố hoặc cơ sở KCB BHYT khác về việc 

chuyển người bệnh hoặc bệnh phẩm đến để thực hiện các xét nghiệm CD4, đo tải lượng vi 

rút HIV hoặc xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, bổ sung vào Phụ lục hợp đồng KCB 

BHYT để thực hiện thanh toán theo chế độ BHYT.  

Đối với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện các xét nghiệm quy định tại khoản 4, 

Điều 4 Thông tư số 27/2018/TT-BYT nhưng chưa được cấp mã KCB BHYT, BHXH các 

tỉnh đề nghị các cơ sở y tế nêu trên hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền để được cấp 

mã. 

2. Kết quả thực hiện dịch vụ kỹ thuật (DVKT) được chuyển đi phải được lưu trong 

hồ sơ bệnh án của người bệnh và được tổng hợp thanh toán tại nơi gửi đi (không thanh toán 

thêm tiền khám bệnh). Cơ sở KCB khai báo danh mục các DVKT chuyển đi thực hiện tại 

các cơ sở KCB khác lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống giám định BHYT, mã DVKT này 

được ghi như sau: sau mã DVKT tương đương ghi bổ sung K và 5 ký tự mã cơ sở KCB của 

cơ sở thực hiện DVKT. Ví dụ DVKT đếm số lượng CD4 có mã là 22.0342.1225 được thực 

hiện tại cơ sở KCB có mã là 01002 khi đó DVKT nêu trên sẽ được ghi mã là 

22.0342.1225.K01002. 

Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức giám định chặt chẽ, đảm bảo thanh toán theo đúng 

quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ 

đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Bộ Y tế, Bộ Tài chính; 

- Tổng Giám đốc (để b/c); 

- Các Phó Tổng Giám đốc; 

- Các đơn vị: DVT, TCKT, TTKT, KTNB, TTTT; 

GĐB, GĐN; 

- Lưu: VT, CSYT (3b). 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Lương Sơn 
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