
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v hướng dẫn chuyên môn và mức 

giá thanh toán tạm thời thực hiện xét 

nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp test nhanh 

 

  

Kính gửi:  

 - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 40/2009/QH12 ngày 23/11/ 2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 

10/5/2017 Thông tư sửa đối, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 

thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ công văn số 4356/BYT-KHTC, ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế 

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

Căn cứ công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế hướng 

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

Căn cứ công văn số 5452/BYT-KHTC, ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID - 19; 

Căn cứ công văn hoả tốc số 5753/BYT- MT, ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế 

về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển; 

Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn và mức giá thanh toán tạm thời thực hiện 

xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test 

nhanh phải là cơ sở y tế có giấy phép hoạt động hoặc chức năng nhiệm vụ theo 

quy định của  Bộ Y tế; 

2. Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (trừ trường hợp chứng chỉ 

hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên ngành xét nghiệm) 

phải được tập huấn và có giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm 

vi rút SARS-CoV-2 do bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc 

các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; 

3. Kỹ thuật chuyên môn phải được Sở Y tế phê duyệt theo quy định tại 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết 
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phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

 (Danh mục phân tuyến kỹ thuật xét nghiệm tại phụ lục kèm theo); 

4. Đơn vị phải bố trí địa điểm tổ chức lấy mẫu phù hợp, đảm bảo các điều 

kiện quy định trong phòng,chống dịch COVID-19 như: mặt nạ chống giọt bắn, 

trang phục phòng dịch, dung dịch sát khuẩn, quản lý chất thải y tế...; 

5. Về mức giá thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp test nhanh: 

          5.1. Các cơ sở y tế công lập:  

 Thực hiện nghiêm mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm 

COVID-19 theo hướng dẫn tại công văn số 4356/BYT- KHTC ngày 

28/5/2021,công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 và hướng dẫn nguồn 

kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm tại công văn số 5028/BYT- KHTC ngày 

23/6/2021 của Bộ Y tế,cụ thể như sau: 

* 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/BYT-

KHTC ngày 27/10/2020. 

* Từ ngày 01/7/2021 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. 

Các cơ sở y tế công lập khi triển khai kỹ thuật xét nghiệm vi rút SARS-

CoV-2 bằng phương pháp test nhanh phải thực hiện niêm yết công khai giá theo 

đúng quy định. 

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Công 

văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nguồn 

kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện 

xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các đối tượng: 

"a)Người bệnh nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b)Người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định 

chuyển người bệnh vào điều trị nội trú; 

c)Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d)Người chăm sóc người bệnh (tối đa không quá 02 người luân phiên) 

nếu được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng ý cho ở lại chăm sóc người bệnh; 
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đ)Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh 

vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc 

đối tượng tại điểm a, b, c, d nêu trên". 

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. 

          5.2.Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm COVID-

19 theo quy định: 

 Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn 

số 3025/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác 

điều hành giá năm 2021, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá 

dịch vụ xét nghiệm COVID-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức 

giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định. 

6. Các đơn vị  y tế công lập và tư nhân:đủ điều kiện triển khai thực hiện 

kỹ thuật xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh khi khiển 

khai thực hiện báo cáo về Sở Y tế để theo dõi, quản lý theo quy định.  

Trên đây là hướng dẫn hồ sơ,quy trình và mức giá tạm thời thực hiện xét 

nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Các Sở, ngành:Tài chính, BHXH tỉnh (ph/h) ; 

- Giám đốc,các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Tùng 
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