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                  BỘ Y TẾ 

 

Số:            /BYT-KHTC 
V/v hướng dẫn nguồn kinh phí 

chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-

CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét 

nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng  6  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, đã có nhiều tỉnh, 

thành phố đã có lây nhiễm cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống 

dịch COVID-19 về tăng cường công tác xét nghiệm, Công điện số 615/CĐ-BYT 

ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về nâng cao mức cảnh báo chống dịch cao nhất và 

chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện, Công điện số 628/CĐ-

BCĐQG ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh 

viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối, Chị thỉ số 06/CT-BYT ngày 

12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch và kiểm soát dịch COVID-19. Trên cơ sở ý kiến thống nhất 

của Bộ Tài chính tại Công văn số 4996/BTC-HCSN ngày 17/5/2021 và Công văn 

số 1270/BHXH-CSYT ngày 14/5/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế 

hướng dẫn về nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi 

tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: 

1. Phạm vi áp dụng:  

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả các 

bệnh viện dã chiến và cơ sở thu dung, điều trị ban đầu COVID-19). 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Người bệnh nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển 

người bệnh vào điều trị nội trú; 

c) Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
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d) Người chăm sóc người bệnh (tối đa không quá 02 người luân phiên) nếu 

được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng ý cho ở lại chăm sóc người bệnh1; 

đ) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào 

Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc đối 

tượng tại điểm a, b, c, d nêu trên. 

3. Phương pháp xét nghiệm: 

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ khả năng triển khai và hướng 

dẫn của Bộ Y tế thực hiện xét nghiệm theo một hoặc kết hợp các phương pháp xét 

nghiệm sau đây: 

- Phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử 

dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và Công văn 

số 4660/BYT-DP ngày 11/6/2021 của Bộ Y tế về về điều chỉnh một số nội dung tại 

Quyết định số 2022/QĐ-BYT; Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ 

Y tế về triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới; 

- Phương pháp xét nghiệm PCR đơn mẫu theo hướng dẫn tại Quyết định số 

1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm 

thời việc xét nghiệm COVID-19”; 

- Phương pháp xét nghiệm PCR gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021. Trường hợp có triệu chứng, người 

tiếp xúc trực tiếp có nguy cơ cao thì xét nghiệm sàng lọc mẫu đơn. 

b) Về tần xuất xét nghiệm: 

- Đối với Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh: thực hiện xét nghiệm theo định kỳ 07 ngày/lần;  

- Đối với người bệnh sau khi khám ngoại trú cần chuyển vào điều trị nội 

trú: thực hiện xét nghiệm ngay sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú; 

- Đối với người bệnh chuyển tuyến phải thực hiện xét nghiệm; 

- Đối với người bệnh đang được điều trị nội trú: thực hiện xét nghiệm theo 

định kỳ 07 ngày điều trị/lần. Trong trường hợp có ca mắc COVID-19 trong khu 

điều trị nội trú thì xét nghiệm ngay toàn bộ các đối tượng; 

- Đối với người nhà chăm sóc người bệnh được ở lại: trường hợp người 

bệnh điều trị nội trú dưới 07 ngày hoặc 03 ngày thì được 1 lần xét nghiệm vi rút 

SARS-CoV-2 cho người nhà chăm sóc người bệnh và đối với trường hợp người 

                                                 
1 Thủ trưởng các khoa phòng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào tình trạng người bệnh để quyết định số 

lượng người nhà người bệnh được ở lại chăm sóc người bệnh.  
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bệnh điều trị nội trú từ 03 hoặc 07 ngày trở lên thì được 02 lần xét nghiệm COVID-

19 cho người nhà chăm sóc người bệnh. 

- Đối với người bệnh trước khi ra viện: không áp dụng. 

4. Giá thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19: thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế (hiện nay là Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của 

Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19). 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: 

a) Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Công 

văn này có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo phạm 

vi được hưởng và mức hưởng của người được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ 

định xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh COVID-19 của Bộ Y tế (Hiện nay thực hiện theo quy định tại mục 1 định 

nghĩa ca bệnh thuộc phần II của Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 

của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do 

chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2))2; 

b) Ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành 

đối với các đối tượng quy định tại mục 2 Công văn này không có thẻ bảo hiểm y 

tế hoặc có thẻ BHYT nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT và 

phần cùng chi trả (nếu có) của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại điểm a mục 

này. 

6. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-

2 an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. 

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện. Quá trình 

triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng 

dẫn thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ nhiệm VPCP, các PCN VPCP; 

- Bộ Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để thực hiện); 

- Cục KCB, Cục YTDP; Vụ Pháp chế; Vụ BHYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 

                                                 
2 Trường hợp Bộ Y tế có văn bản thay thế sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản thay thế. 
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