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TỜ TRÌNH 

Dự thảo 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 cho các cơ sở  

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020 và Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn 

thảo dự thảo 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 cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

- Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa ổn 

định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm 

dần theo thời gian. Đồng thời vi rút liên tục biến đổi với các biến chủng mới, 

biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm 

hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, tử vong quay trở lại. Tại 

cuộc họp gần nhất lần thứ 13 (ngày 13/10/2022), Ủy ban khẩn cấp EC về quy 

định y tế quốc tế (IHR) liên quan đến Covid-19 đánh giá “Thế giới vẫn đang 

trong tình trạng đại dịch Covid-19 và các nước vẫn đang tiếp tục tăng cường hệ 

thống giám sát và mở rộng năng lực điều trị, vắc xin cho các đối tượng nguy cơ 

cao; đồng thời tiếp tục cập nhật kế hoạch chuẩn bị ứng phó quốc gia với đại dịch 

Covid-19” (Theo báo cáo số 1485/BC-BYT ngày 05/11/2022 của Bộ Y tế tại 

phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Covid-19 ngày 06/11/2022). 

- 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, trong đó, tại điểm a, khoản 2, 

Điều 3 quy định: Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Việc xác định mức giá thực hiện theo 

quy định mức giá thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (theo khoản 

1, Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BYT), trong đó mức giá bao gồm chi phí 
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trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) 

do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối 

đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại cột 1 Phụ lục I kèm 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT. 

Vì vậy, việc cơ quan chuyên môn xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành 

mức giá theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của 

Bộ Y tế là cần thiết và đúng thẩm quyền; đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí trực 

tiếp, chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và 

không có thẻ BHYT trong chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, khuyến khích 

người chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT, hướng tới thực hiện hiệu quả mục 

tiêu BHYT toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh 

thống nhất một danh mục, một giá, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Mặt khác, việc thực hiện thu phí dịch vụ xét nghiệm nhằm thiết lập vùng xanh 

an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hóa với nước bạn 

Trung Quốc tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, U Ma Tu Khòong. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Mục đích 

- Tạo sự công bằng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ 

BHYT trong chi trả chi phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. 

- Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người không có 

BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thống nhất một danh mục, 

một giá, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tạo sự công bằng trong việc 

thực hiện chính sách chung. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Tính đúng, tính đủ chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương và các khoản phụ 

cấp theo quy định cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quản lý 

trên địa bàn tỉnh; Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh trong 

trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế không vượt 

mức giá được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

Sau khi đề nghị xây dựng 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 
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cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 

chức soạn thảo dự thảo 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 cho các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã chủ trì soạn thảo 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 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

đã được đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, từ ngày 

28/10/2022 đến ngày 28/11/2022 và và trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

tại địa chỉ: https://Soyte.laichau.gov.vn. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được 

cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm 

định số 1557/BC-STP, ngày 11/11/2022. 

 Dự thảo 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 cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 14/11/2022. 

 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

  1. Bố cục 

  Dự thảo 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 cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu được bố cục thành 4 

Điều, cụ thể như sau:  

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

          Điều 2. Quy định mức giá dịch vụ  

  Điều 3. Tổ chức thực hiện 

          Điều 4. Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ bảo hiểm y tế được xây dựng bằng với mức giá thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế và bằng với mức giá tham khảo quy định của 
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một số tỉnh đã ban hành (Nghị quyết số 2/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 của 

HĐND tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 113/2022/NQ-HĐND ngày 04/5/2022 của 

HĐND tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của 

HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 65/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của 

HĐND tỉnh Hà Tĩnh), mức giá cụ thể: 

Đơn vị tính: đồng 

TT DANH MỤC DỊCH VỤ 

Mức giá đã bao 

gồm chi phí trực 

tiếp và chi phí tiền 

lương (chưa bao 

gồm sinh phẩm     

xét nghiệm) 

A B 1 

I Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn 11.200 

II 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự 

động mẫu đơn 
30.800 

III 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-

PCR trong trường hợp mẫu đơn 
212.700 

1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 45.400 

2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 167.300 

IV 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-

PCR trong trường hợp mẫu gộp 
  

1 Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 78.800 

1.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 24.100  

1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 54.700 

2 Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 62.500 

2.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 23.300  

2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 39.200 

3 Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm 112.500 

3.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 48.400 

3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 64.100 

4 Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm 97.200 

4.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 49.200 

4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 48.000 
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Trên đây là Tờ trình về dự thảo 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 

cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu xem 

xét, quyết định./. 

* Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu: 

(1) Dự thảo 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 cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(2) Báo cáo thẩm định số số 1557 /BC-STP ngày 11/11/2022 của Sở Tư pháp. 

(3) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

(4) Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, cơ 

quan, tổ chức./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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