
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số: 65 /UBND-VP6 
V/v 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 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT  

của Bộ Y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Nam Định, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: Sở Y tế 
 

Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 32/TTr-SYT ngày 21/02/2022; Sở 

Tài chính tại Văn bản số 268/STC-QLG ngày 23/02/2022 về việc 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 sự quản lý của 

địa phương. 

Để thực hiện thu, thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy 

định của pháp luật, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong 

thời gian chờ Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức 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 theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý, cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản 

lý của tỉnh Nam Định tạm thời thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối 

tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế bằng mức giá tối đa 

khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại cột 1, phụ lục kèm theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế (có phụ lục chi tiết kèm theo), trong đó 

mức giá đã bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh 

phẩm xét nghiệm phản ứng).  

Thời gian thực hiện: Từ ngày Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế có 

hiệu lực đến ngày có hiệu lực của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức 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 theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế. 



2 
 

 2. Giao Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Nam Định tổ chức thu đảm bảo đúng đối 

tượng, mức giá theo đúng quy định. 

3. Giao Sở Y tế xây dựng Đề án quy định mức 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 theo Thông 

tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế, gửi Sở Tài chính cho ý kiến, Sở Tư pháp thẩm 

định và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022 để trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp gần nhất năm 2022./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- KBNN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7, VP6. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Lê Đoài 

 

(để b/c) 
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