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 Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2020 

 

              Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
 

Để kịp thời thực hiện ý kiến Kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Văn phòng Chính phủ: "Tất cả các trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam 

phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự trả chi phí xét nghiệm 

cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành"; theo đề nghị của Sở Tài 

chính tại Văn bản số 3678/GCS-STC ngày 30/9/2020, của Sở Y tế tại Văn bản 

số 2684/SYT-NVY ngày 23/9/2020 và Văn bản số 2696/SYT-NVY ngày 

24/9/2020; 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan 

khẩn trương thực hiện việc thu tiền dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, cụ thể 

như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:  

- Áp dụng cho tất cả các trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam từ 

ngày 01/9/2020, thực hiện tại tất cả các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

và một số trường hợp đặc biệt do chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của tỉnh hoặc UBND tỉnh. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và các cơ sở cách ly y tế tập 

trung, cơ sở lưu trú sử dụng cho cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. 

2. Mức giá áp dụng: Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp Real-time PCR: 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm (tương đương với dịch vụ 

số 1.735: Xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR tại 

Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 

của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT 

ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn 

áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp).  

3. Tổ chức thu, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2: 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm 



SARS-CoV-2, thu tiền dịch vụ xét nghiệm và sử dụng, thanh quyết toán nguồn 

kinh phí theo đúng chế độ tài chính quy định. 

4. Thời hạn thực hiện quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2: Áp dụng từ ngày 01/9/2020 cho đến thời điểm có văn bản quy 

định chính thức mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện. 

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Y tế để chủ trì, 

phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- TTr: BCĐ PC COVID-19 tỉnh, HĐND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;      

- Lưu: VT, VX1. 

                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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