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Xét nghiệm tải lượng HIV là xét nghiệm cần thiết trong điều trị thuốc ARV 

ở người nhiễm HIV, được quy định tại Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 

20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS 

(Quyết định số 5456/QĐ-BYT) và thuộc danh mục dịch vụ kỹ thuật được Quỹ 

Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. Tuy nhiên, hiện còn nhiều cơ sở điều trị chưa thực 

hiện được xét nghiệm tải lượng HIV từ nguồn Quỹ BHYT. Điều này ảnh hưởng 

lớn đến việc theo dõi hiệu quả điều trị thuốc ARV trên từng người bệnh và đánh 

giá mục tiêu 90 thứ ba trong phòng, chống HIV/AIDS.  

Nhằm thúc đẩy thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV từ Quỹ BHYT, ngày 

30/09/2020 Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 

675/AIDS-ĐT để hướng dẫn thực hiện việc cung cấp xét nghiệm tải lượng HIV 

nguồn Quỹ BHYT (gửi kèm Công văn) như sau: 

1. Cơ sở điều trị: 

- Lựa chọn, ký hợp đồng với cơ sở cung cấp xét nghiệm tải lượng HIV, 

chuyển mẫu xét nghiệm và thanh toán chi phí xét nghiệm tải lượng HIV theo quy 

định tại Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn thẩm định 

điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện 

dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám 

chữa bệnh BHYT (Thông tư số 09/2019/TTBYT) và Công văn số 3238/BHXH-

CSYT ngày 06/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Thông tư 

số 09/2019/TTBYT.  

- Chỉ định xét nghiệm vào bệnh án và Phiếu xét nghiệm theo quy định tại 

Quyết định số 5456/QĐ-BYT và Quyết định số 1112/QĐ-BYT ngày 26/3/2019 

về ban hành hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi điều 

trị HIV/AIDS (Quyết định số 1112/QĐ-BYT).  
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2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

- Hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở điều trị điều trị HIV/AIDS thực hiện các 

nội dung hướng dẫn kèm theo Công văn số 675/AIDS-ĐT.  

- Báo cáo tình hình cung cấp xét nghiệm tải lượng HIV trên địa bàn tỉnh, 

bao gồm xét nghiệm tải lượng HIV chi trả từ Quỹ BHYT gửi Sở Y tế và Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS theo quy định tại Quyết định số 1112/QĐ-BYT. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
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