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                Lai Châu, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định tạm thời mức giá tạm thời 

đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền  địa  phương  ngày  19/6/2015;  Luật  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính  quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ các Nghị đinh của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP, ngày 

14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 

quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

nhà nước; số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 37/2018/TT-BYT; 

Căn cứ các Công văn của Bộ Y tế: số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 

hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19; Công văn 

số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực 

hiện xét nghiệm Covid-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 189/TTr-SYT, ngày 12/7/2021 và ý 

kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1150/STC-GCS&TCDN ngày 09/7/2021 

của Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định tạm thời mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
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(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Sở Y tế giao cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có đủ điều kiện và 

năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 để triển khai thực hiện; đảm bảo thu không 

vượt quá mức giá tại tạm thời quy định tại Điều 1; quản lý thu, chi nguồn kinh 

phí xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

  Trong quá trình thực hiện mức giá tạm thời, khi có sự thay đổi, điều chỉnh 

về giá, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan 

xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi, điều chỉnh mức giá 

theo đúng quy định, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3. 

- Bộ Y tế; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TT KSBT tỉnh; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Lưu. VT, VX1. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI 

 DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SART-CoV-2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  

ngày         /7/2021  của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Danh mục 
Mức giá 

(đồng) 
Ghi chú 

I Trường hợp mẫu đơn 

 

Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ 

thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm 

dịch hầu họng/1 mẫu xét nghiệm 

734.000  

 
 - Giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh 

phẩm/mẫu 
117.800  

  - Mức giá xét nghiệm/mẫu  616.200  

II Trường hợp gộp mẫu 

1 
Giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh 

phẩm/mẫu 
100.000  

2 Mức giá xét nghiệm/mẫu gộp 
634.000 chia 

(:) số mẫu gộp 
 

III Đối với xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh 

 Xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh 238.000 

Bao gồm chi 

phí Test xét 

nghiệm, chi 

phí liên quan 

đến việc lấy 

mẫu, trả kết 

quả xét 

nghiệm, vật 

tư tiêu hao, 

điện nước, 

nhân công. 
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