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Số:          /SYT- KHTC Nam Định, ngày         tháng 3 năm  2022 

V/v tăng cường quản lý giá dịch 

vụ y tế, giá xét nghiệm SARS-

CoV-2 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong ngành; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở y tế tư nhân. 

Trong thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca 

nhiễm COVID-19 tăng nhanh từng ngày, nhu cầu xét nghiệm của người dân rất 

cao nhất là khi Bộ Y tế có văn bản điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, 

công nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của test nhanh kháng nguyên; Bộ Y 

tế, UBND tỉnh và Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn các 

cơ sở y tế triển khai thực hiện, cụ thể: 

Về giá dịch vụ xét nghiệm, ngày 18/02/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 

02/2022/TT-BYT về quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2; Ngày 

10/3/2022, Bộ Y tế  ban hành Công văn số 1157/BYT-KHTC về việc thực hiện 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh có Công văn số 65/UBND-VP6 về quy 

định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc quản lý của tỉnh Nam Định; 

Sở Y tế đã ban hành các Văn bản số 1257/SYT-TCKT ngày 26/8/2020 về 

thực hiện quản lý giá; số 1289/SYT-Ttra ngày 01/9/2020 về tăng cường quản lý 

về giá dịch vụ y tế tư nhân; số 1932/SYT- KHTC ngày 18/10/2021 về việc chấn 

chỉnh công tác kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo thấy các cơ sở y tế chưa thực hiện đầy 

đủ việc xây dựng, kê khai, niêm yết, quản lý giá dịch vụ y tế; đồng thời, Sở Y tế 

nhận được phản ánh của người dân về việc thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 

chưa đúng quy định của một số cơ sở xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý giá và đảm 

bảo quyền lợi cho người dân; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục 

thực hiện các công việc sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn 

của Bộ Y tế, Sở Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch 

bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí. 

2. Thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng 

theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện về quản lý giá. 

Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, 



không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn hoặc mức giá của mẫu gộp 

thấp hơn (ví dụ gộp mẫu 10 nhưng áp mức giá gộp mẫu 5) để thu và thanh toán 

với người bệnh.  

3. Các cơ sở y tế ngoài công lập đủ năng lực thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 phải thực hiện nghiêm, đầy đủ việc xây dựng, quyết định mức giá, kê 

khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế. 

Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét 

nghiệm. 

4. Phòng Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về giá của các cơ sở y 

tế tư nhân trên địa bàn quản lý, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch 

vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). 

Trong tháng 3, tháng 4/2022, Sở Y tế sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện các quy định pháp luật về quản lý giá của cơ sở y tế; sẽ xử lý hành vi 

vi phạm (nếu có) và đình chỉ hoạt động của cơ sở khi cần thiết. 

Chi tiết liên hệ Sở Y tế: Phòng Kế hoạch – Tài chính (bà Trần Thị Thu 

Hà, điện thoại: 0946349217), Phòng Nghiệp vụ Y (bà Lê Thị Bích Thủy, điện 

thoại: 0915300306) 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 
- Các phòng chức năng, Thanh tra Sở; 
- Website Sở Y tế ; 
- Lưu: VT, KHTC, NVY, T tra. 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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