
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v chỉ định và thu phí xét nghiệm 

COVID-19 

An Giang, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

         - Bệnh viện cộng lập và tư nhân; 

         - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

         - Phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

Hiện nay tình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa 

phương, việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh là cần thiết. Tuy nhiên theo phản ánh vẫn có tình trạng một số 

cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn.  

Thực hiện Công văn số 8726/BYT-KCB ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc chỉ định và thu phí xét nghiệm COVID-19. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm 

COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không để tình trạng lạm dụng xét 

nghiệm, tạo gánh nặng cho người bệnh đặc biệt là người bệnh mạn tính phải 

điều trị dài ngày. Tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 

tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 

về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô 

hấp tại cơ sở y tế để chỉ định xét nghiệm COVID-19.   

2. Trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành mức giá xét nghiệm COVID-19. 

Đề nghị các đơn vị thanh toán chi phí xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 28/05/2021 và Công văn số 5278/BYT-

KHTC ngày 07/07/2021. Công khai minh bạch  đảm bảo chế độ cho người bệnh 

cần xét nghiệm COVID-19.  

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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