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TỜ TRÌNH  
Về việc phương án thu phí xét nghiệm Covid-19  

đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập trung 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Công văn số 1083/UBND – KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung. Trong đó 

có quy định tất cả các trường hợp nhập cảnh vào An Giang phải chấp hành chỉ định xét 

nghiệm SARS – CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá 

hiện hành và giao Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện.  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 174/STC-HCSN ngày 22/01/2021 

về việc phương án thu chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người cách ly y tế tập trung. 

Để đảm bảo việc hướng dẫn thu chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp 

nhập cảnh vào An Giang, Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án thu chi phí xét 

nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập 

trung như sau: 

1. Đối tượng chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2: Các trường hợp nhập 

cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung phải chấp hành chỉ định xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

2. Đối tượng miễn giảm:  

Đối với các trường hợp người nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu biên 

giới Campuchia thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét 

nghiệm SARS-CoV-2: Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm chủ trì, phối hợp các cơ sở 

cách ly y tế tập trung theo quy định lập danh sách cụ thể từng trường hợp có khó khăn 

về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét nghiệm gửi Sở Y tế tổng hợp, báo 

cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Nội dung và mức thu: Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2: 734.000 đồng/1 

mẫu xét nghiệm (theo mức thu quy định tại Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước do địa phương quản lý). 

4. Đơn vị thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2: Các cơ sở y tế thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

5. Hình thức thu:  

a) Người nhập cảnh chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng hình thức 

chuyển khoản vào tài khoản hợp pháp của các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2. 



b) Trường hợp, người nhập cảnh chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 

tiền mặt, các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định 

làm nơi cách ly y tế tập trung hỗ trợ thu hộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 và nộp tiền 

các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời, lập và xác nhận danh 

sách các đối tượng nhập cảnh vào An Giang đã chi trả hoặc chưa trả chi phí xét nghiệm 

SARS-CoV-2, gửi Sở Y tế để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

6. Quản lý và sử dụng nguồn thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2: Do hiện nay 

kinh phí mua hóa chất xét nghiệm do NSNN hỗ trợ. Trước mắt, các cơ sở y tế thực hiện 

xét nghiệm nộp toàn bộ chi phí xét nghiệm thu được vào NSNN (Tài khoản tiền gửi tại 

Kho bạc nhà nước tỉnh của Sở Tài chính).  

Trường hợp, phát sinh các chi phí khác có liên quan đến công tác xét nghiệm 

SARS-CoV-2 (ngoài nội dung chi mua hóa chất xét nghiệm do Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ), Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh lập dự 

toán chi tiết kinh phí thực hiện, gửi Sở Y tế kiểm tra, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, hỗ trợ. 

7. Tổ chức thực hiện: 

a) Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án thu, các cơ sở y tế 

thực hiện xét nghiệm thực hiện thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nội dung và 

mức thu theo quy định tại Khoản 3 và cung cấp Biên lai thu tiền cho các đối tượng theo 

Mẫu số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của 

Bộ Tài chính; Mở sổ sách theo dõi, tài khoản quản lý nguồn thu và thực hiện quyết toán 

đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng nội dung, đúng đối tượng tiết kiệm, 

hiệu quả. 

b) Các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định 

làm nơi cách ly y tế tập trung phối hợp, hỗ trợ thu hộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng tiền mặt và nộp tiền về cho các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm kịp thời, để kịp 

thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.  

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Y tế để tham mưu, xử lý kịp thời . 

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 

  

Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Từ Quốc Tuấn 
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