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      Số:          /BYT-KHTC 
V/v chấn chỉnh việc thực hiện thu 

dịch vụ xét nghiệm COVID - 19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

                          

Kính gửi: 

 

 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Các cơ sở y tế tư nhân. 

 

 Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã có 

nhiều tỉnh, thành phố đã có ca lây nhiễm cộng đồng, nhiều đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu xét nghiệm COVID-19. Hiện đang có tình trạng một số cơ sở y 

tế tăng giá so với giá niêm yết, không kê khai, công khai minh bạch giá xét 

nghiệm COVID-19, gây bức xúc cho nhân dân và trong dư luận xã hội. 

Tại công văn số 325/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về công tác điều hành giá năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có ý 

kiến chỉ đạo: "Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá..., vừa giữ ổn 

định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống 

của người dân". Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu: 

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.  

2. 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 nêu trên, 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.  

Về giá vật tư, hóa chất thực hiện xét nghiệm COVID-19, Bộ Y tế đã có 

công văn số 5121/BYT-KHTC ngày 25/6/2021 gửi các đơn vị sản xuất, nhập 

khẩu và kinh doanh sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm 

vi rút Corona (đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam), 

trong đó đã yêu cầu: Trên tinh thần chung tay cùng cả nước chống dịch, đề nghị 

các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm/trang thiết bị 

y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona để hỗ trợ cho các đơn vị chống 

dịch. Do vậy, các cơ sở y tế không được lấy lý do giá vật tư, hóa chất tăng để 
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tăng giá xét nghiệm. Các trường hợp tăng giá xét nghiệm COVID-19 không 

đúng quy định phải điều chỉnh giá cho phù hợp.  

3. Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu các cơ sở y tế phải áp dụng 

mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá mẫu đơn để thu và thanh toán với 

người bệnh,người sử dụng dịch vụ. 

4. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức 

năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoặc báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, nhất là các cơ sở y 

tế tư nhân, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch 

bệnh để tăng giá dịch vụ. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Các Cục: YTDP, KCB; 

- Các Vụ: Pháp chế, BHYT; Thanh tra Bộ; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

          

 

Trần Văn Thuấn 
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