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V/v hrong dn thic hin thu phi
each ly y t các truOng hçp trO ye tr
dla phuong each ly theo Clii thj 16
cOa ThU tuOng ChInh phU.
KInh gui:
-

-

Tnxâng các phông, ban, ngành, don vi cap thj
UBND các phu'ô'ng

Thçrc hin Cong van s 2089/SYT-KHTC ngày 04/6/2021 v vic hi.rng
dn thirc hin thu phi cách ly y t các trueing hcip trâ v tCr dja phucing cách ly theo
Chi thj 16 cüa ThU tirong ChInh phU. UBND thj xã huâng dn ni dung thu phi
each ly y tê nhu sau:
1.Bi tuçrng thu
Các trumg hcip trâ v ti~ các dja phirong sau ngày thirc hin each ly xà hi
theo chi thj 16/CT-TTg ngày 31/2/2020 cUa Thu tixng chInh phü (tui diem 1 Cong
van 2014/BCD-SYT ngày 01/6/2021cUa Ban ehi dao phOng chông djch COVID1 9 tinh ngh An)
2. Phu'o'ng thirc, ni dung và quail I thu
Don vj thu phi : Can cir theo Khoàn 7 Diêu 6 Nghj quyet so 16/NQ-CP
ngáy 08/2/2021cUa ThU tuâng ChInh phU v chi phi cách ly y t& khárn, chca bnh
và nit s ch d dtc thU trong phông, chng djch COVID-19: Co quan, don vj
duc giao chU trI thirc hin each ly y t t.p trung tai các doanh trii b di, truOng
cüa quân di, co s khác cüa dja phu'ong có trách nhirn thu các khoàn chi phi
each ly có lien quan ma ngi.thi bj each ly y tê phài tir chi trã (sir ding chirng tir là
phiu thu cUa don v trrc tip thu d thu tir cong dan), t chire vic an, &, sinh ho?t
bão dam an toàn v sinh, thun lçi cho ngui bj ap ding bin pháp cách ly y tê tp
trung.
-

-

Các khoàn phi phâi thu:

+ Chi phi dira dOn tCr co Sâ, dja dim phát hin di tucrng phài thirc hin

cách ly den co sâ cách ly y tê tp trung (dê trã cho chU phuong tin vn chuyên);
+ Chi phi xét nghim sang 19c SARS-CoV-2 theo quy djnh (np ye cho don
vj thrc hin xét nghim);
+ Chi phi nhu cAu sinh hot trong nhng ngày cách ly y t tp trung (nuc

ung, khän mat, khu trang, dung djch rüa tay, dung djch sat khuAn ming, bàn
chãi danh rang, xã phông và các vt dçing thit yu, các chi phi khac) vOi tong chi
phi là 40.000 dng/ngu'Oi/ngày (don vj duçic giao chü tn thirc hin cách ly y té tO
chUc viëc , sinh hot bão dam an toàn v sinh, thuin li cho ngui bj áp diing
bin phap cách ly y tê tp trung).

+ Clii trá tiën ânvri mirc 80.000 dng/ ngu6i / ngây (dan v duccc giao chü
trI thi'c hin each ly y té to chrc vic an cho cOng dan).
+ Chi phi khách san (nêu cách ly tai khách san).
- Müc thu phi xét nghim: Thiic hin theo Cong van s 4356/BYT-KHTC
ngày 28/5/202 1 cüa B Y t v vic hi.rrng dn rnirc giá thanh toán chi phi thi'c
hin xët nghim COVID-19.
Dan v thrçic giao chü tn thirc hin cách ly y t có trách nIiim tng hcip sO
dä thu v phi xét nghim, np v don vj thrc hin xét nghirn. Khi hoàn thành thu
tçtc thanh toán don vj thirc hin xét nghim chju trách nhirn xdit hóa don tài chinh
cho Trung tarn t thj xã ( hoc Ca nhân các tm6ng hcip each ly) theo quy djnh.
Nhn duçc cOng van nay yêu cAu Trung các phOng, ban, ngânh cap thj, Chü
tjch UBND các phuà'ng nghiern tue trin khai thirc hin./.
ATo'i iiIimn:
- Nhu trên
- SO Y th;
- TT Thi Oy, HDND th x;
- CT, các PCT UBND thi xã;
- MTTQ thi x va các doân the;
- Lii ii VT, YT 1—
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