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VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO HẬU CẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 

I. Các công việc đã triển khai 

1. Về danh mục vật tƣ, TTB định mức sử dụng: Bộ Y tế đã xây dựng và 

ban hành danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị 

cách ly người bệnh COVID-19 tại Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 

và QĐ số 1460/QĐ-BYT đính chính QĐ số 1259; Ban hành danh mục trang thiết 

bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của một Khu vực điều trị cách ly người bệnh 

COVID-19 tại Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 và Quyết định số 

1533/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT để 

làm cơ sở cho các đơn vị địa phương xây dựng nhu cầu cho công tác PCD COVID-

19. 

2. Về tiêu chuẩn kỹ thuật: Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-

BYT ngày 29/3/2020 về hướng dẫn tạm thời về lựa chọn khẩu trang trong phòng, 

chống dịch COVID-19; Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 về việc 

hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống 

dịch COVID-19; Số 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về hướng dẫn tạm thời khẩu 

trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn. 

3. Về nguồn kinh phí: Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên 

tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong 

phòng, chống dịch Covid-19, theo nguyên tắc NSNN hỗ trợ theo tỷ lệ khả năng tự 

cân đối ngân sách của các địa phương. Bộ Tài chính đã có công văn số 4219/BTC-

NSNN ngày 8/4/2020 gửi UBND các tỉnh/TP yêu cầu các địa phương thực hiện 

PCD Covid-19, hướng dẫn lập Dự toán, nhu cầu đề nghị trung ương hỗ trợ kinh 

phí thực hiện, trong đó có quy định các nội dung chi được NSNN hỗ trợ theo tỷ lệ 

và các nội dung chi đề nghị địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để 

thực hiện. 

4. Về chế độ chính sách cho con ngƣời: Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban 

hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ 

đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Về thanh toán chi phí xét nghiệm, khám chữa bệnh 

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã bàn hành các văn bản hướng dẫn thanh toán 

chi phí khám chữa bệnh COVID-19, khám chữa bệnh khác trong quá trình cách ly 

y tế (Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 về thanh toán chi phí KCB BHYT 

liên quan đến bệnh COVID-19, số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 sửa đổi bổ sung 

công văn 2276; số 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh 

toán BHYT chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; số 2731/BHXH-CSYT ngày 

27/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm 

COVID-19 theo chế độ BHYT). 
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6. Về xây dựng cơ chế đặt hàng xét nghiệm  

Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 về việc đặt hàng cung cấp dịch 

vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cơ sở y tế, kể cả y tế tư nhân (nếu đủ điều 

kiện).  

II. Huy động các nguồn lực để mua sắm dự phòng cho tình huống 3.000 

ngƣời mắc và dự phòng 10.000 ngƣời mắc 

1. Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch, đảm bảo hậu cần cho tình huống 3.000 

người mắc và dự phòng cho 10.000 người mắc, gồm: Khẩu trang y tế, khẩu trang 

N95 hoặc tương đương, bộ trang phục phòng, chống dịch các loại, trang thiết bị 

điều trị, test, kít xét nghiệm. 

2. Bộ Y tế đã cấp vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị, địa phương phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

- Đã cấp 10,3 triệu khẩu trang y tế, 95.000 khẩu trang N95 và tương đương, 

277.000 Bộ trang phục các loại. 

- Đã cấp là 224.056 test PCR Realtime và 181.360 test kháng thể. 

- Đã cấp 1.558 máy thở các loại, đang tiếp tục cấp đợt 2; 8 máy X.Quang di 

động KTS di động, 47 máy theo dõi bệnh nhân, 95 Bơm tiêm điện, 52 máy truyền 

dịch. 

3. Bộ Y tế đã cấp kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Bộ để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch là 569,8 tỷ đồng, gồm: 

- Kinh phí hoạt động giám sát, đào tạo, tập huấn, vật tư, hóa chất xét 

nghiệm, chế độ chống dịch cấp cho các Viện phòng bệnh là 152,6 tỷ đồng. 

- Kinh phí cho 13 bệnh viện thực hiện điều trị PCD COVID-19 là 251,3 tỷ 

đồng. 

- Kinh phí mua vật tư, trang thiết bị dự phòng để cấp cho các đơn vị, địa 

phương khi cần thiết là 165,8 tỷ đồng. 

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai mua sắm tiếp. 

4. Đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý: Theo số liệu báo cáo của Bộ 

Tài chính tính đến này 25/11/2020, Bộ Tài chính đã cấp bổ sung kinh phí đợt 1 cho 

33 tỉnh, thành phố là 404.901 triệu đồng và đang tiếp tục rà soát và cấp bổ sung 

cho các địa phương theo quy định. 

5. Ngoài ra các địa phƣơng sử dụng nguồn hỗ trợ của Ủy ban TW Mặt 

trận Tổ quốc hỗ trợ để thực hiện công tác phòng, chống dịch: Tại công văn số 

7422/VPCP-KTTH ngày 07/9/2020 Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất phân bổ 

530.706 triệu đồng theo nguyên tắc Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ tại 

công văn số 8969/BTC-HCSN ngày 24/7/2020 về việc phân bổ nguồn kinh phí do 

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Hiện nay, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc đang lên kế hoạch phân bổ kinh 

phí được hỗ trợ cho các địa phương. 
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III. Các khó khăn, vƣớng mắc, kiến nghị giải pháp trong quá trình thực 

hiện 

1. Thực hiện tinh thần phƣơng châm 4 tại chỗ: 

1.1. Tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng tại các văn 

bản, công điện: Các địa phương, đơn vị quán triệt công tác bảo đảm hậu cần phòng 

chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí 

tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. 

1.2. Mục 6 Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính 

phủ về phòng, chống dịch COVID-19 “…Ngành y tế tập trung chỉ đạo thực hiện 

trên toàn quốc: a) Tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các 

trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, 

cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch…. c) Bảo đảm sinh phẩm xét 

nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, 

chống dịch.”. 

1.3. Bộ Y tế có công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 yêu cầu Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW “Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, 

vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc thu dung, điều trị các trường hợp mắc 

bệnh”; Công văn số 4071/BYT-KCB ngày 31/7/2020 gửi các Bệnh viện, y tế các 

ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu “Rà soát và bảo 

đảm đáp ứng về phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, 

thuốc thiết yếu trong phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến tình hình 

dịch COVID-19”.  

1.4. Tiết đ mục 3 Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 “Bộ Y tế chỉ đạo bảo đảm đủ cơ số 

dự trữ các vật tư, trang thiết bị thiết yếu phòng, chống dịch tại các bệnh viện và 

trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương”. 

1.5. Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc 

tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong 

đó có yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Tiếp tục tham 

mưu huy động việc đầu tư nguồn lực, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch 

xẩy ra trên địa bàn ....Xây dựng và chuẩn bị và triển khai phương án đảm bảo 

dự trữ đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19”. 

Do đó đề nghị các Sở Y tế phải báo cáo Ủy ban nhân tỉnh để bảo đảm kinh 

phí cho các đơn vị và yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ 

cá nhân cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch và chăm sóc bệnh 

nhân không để lây nhiễm cho cán bộ y tế. Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng 

của đơn vị, địa phương đề nghị có báo cáo đề xuất Bộ Y tế kịp thời. 

2. Về tổ chức mua sắm  
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- Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8422/VPCP-KGVX ngày 08/10/2020 

về chủ động mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó nêu rõ: 

“Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, chủ 

động quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp, trong trường hợp cần thiết 

áp dụng hình thức chỉ định thầu, theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; 

bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, không để thiếu sinh phẩm, vật tư xét 

nghiệm, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19”. 

- Ngoài các hình thức mua sắm như đấu thầu rộng rãi, hạn chế, qua mạng, 

mua sắm trực tiếp theo kết quả đấu thầu (đấu thầu qua mạng, mua sắm theo kết quả 

đấu thầu cũng rất thuận lợi và nhanh chóng), người có thẩm quyền (Bộ trưởng, 

Chủ tịch UBND các cấp…) được quyền quyết định áp dụng hình thức chỉ định 

thầu trong tình huống cấp bách dịch bệnh COVID-19. Việc áp dụng hình thức chỉ 

định thầu phải tuân thủ Luật Đấu thầu (Điều 22 khoản 1 điểm a), Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP (khoản 1 Điều 56). 

- Vấn đề quan trọng nhất là không được lợi dụng dịch bệnh để tăng giá. Để 

thuận lợi, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Bệnh viện, Viện TW, nhất là các Viện Vệ sinh 

dịch tễ/Pasteur đăng tải đầy đủ kết quả đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật 

tư, hóa chất trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (mục Công khai Tài chính, 

Đấu thầu).  Bộ Y tế đã chỉ đạo các Công ty thực hiện công khai giá bán trên Cổng 

Công khai y tế của Bộ Y tế. Đề nghị các đơn vị, địa phương tham khảo để mua 

sắm. 

3. Về giá xét nghiệm 

3.1. Đối với ngƣời có thẻ BHYT: 

a) Thực hiện thu theo mức giá theo mức giá quy định tại Thông tư 

13/2019/TT-BYT (mức giá tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/người/tháng): 

- Dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time 

PCR (734.000 đồng/1 mẫu nghiệm) đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương 

pháp Real-time PCR; 

- Dịch vụ số 1736: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh 

(238.000 đồng/1 mẫu nghiệm) đối với trường hợp thực hiện test nhanh (áp dụng 

mức giá này trong trường hợp xét nghiệm nhanh bằng ELIZA hoặc bằng PCR, 

không áp dụng đối với test nhanh bằng que thử). 

b) Trường hợp cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm nhưng không đủ điều kiện xét 

nghiệm thì chuyển bệnh phẩm đến cơ sở y tế khác đủ điều kiện xét nghiệm. Cơ quan 

BHXH thanh toán theo giá quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT.  

Ngƣời có thẻ BHYT khi xét nghiệm dƣơng tính với COVID-19 thì 

NSNN sẽ chi. 

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Y tế Dự phòng. 

3.2. Đối với ngƣời bệnh không có thẻ BHYT  

Thực hiện thu theo mức giá được HĐND tỉnh/Bộ Y tế quyết định cho các 

đơn vị theo phân cấp quản lý : có 37 địa phương thu theo mức giá của Thông tư số 
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14/2019/TT-BYT bằng mức thu của người có thẻ BHYT (Thông tư số 

13/2019/TT-BYT), còn lại 26 địa phương đang thu theo Thông tư số 37/2018/TT-

BYT (giá theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/người/tháng, HĐND tỉnh chưa 

quyết định mức giá theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng). 

3.3. Xét nghiệm đối với ngƣời có nhu cầu xuất cảnh: 

Bộ Y tế đã có công văn số số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 hướng dẫn 

tạm thời việc xác định thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho 

người có nhu cầu xuất cảnh. 

3.4. Đối với các xét nghiệm lấy mẫu tại cộng đồng do CDC/trung tâm y 

tế dự phòng thực hiện: Theo quy định do NSNN chi trả các chi phí xét nghiệm. 

Trường hợp CDC/TTYT dự phòng tỉnh không xét nghiệm được, chuyển các CSYT 

khác đủ điều kiện xét nghiệm theo cơ chế đặt hàng, trước mắt tạm thanh toán theo 

mức giá của Thông tư 13 nêu trên, 

4. Về chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trƣờng hợp đang 

trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều 

trị (Nghị quyết 37/NQ-CP có quy định): 

a) Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần 

chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi 

khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả 

của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. 

b) Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam thì do ngân 

sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị. 

5. Về chế độ phòng, chống dịch 

Trong quá trình thực hiện có nhiều vướng mắc cần bổ sung sửa đổi Nghị 

quyết nên ngày 30/10/2020, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị 

quyết của chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc 

thù trong phòng, chống dịch COVID-19 thay thế Nghị quyết số 37.  

Một số nội dung đƣợc bổ sung so với Nghị quyết số 37: 

5.1. Về chi phí cách ly y tế: quy định theo tinh thần công văn số 

7038/VPCP-KHTH ngày 24/8/2020, công văn số 7629/VPCP-KHTH ngày 

14/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về thu phí cách ly y tế tập trung.  

5.2. Về bổ sung chế độ phụ cấp cho một số đối tương: 

(1) Mức phụ cấp 300.000 đồng/người/ngày, bổ sung thêm: Người làm công 

việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-

CoV-2 tại cơ sở y tế; Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh 

tại khu điều trị người mắc COVID-19.  

     (2) Mức 200.000 đồng/người/ngày, bổ sung thêm: Người làm công việc súc 

rửa dụng cụ, pha chế môi trường tại cơ sở y tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm 

SASR-CoV-2. 

      (3) Mức 150.000 đồng/người/ngày, bổ sung: (d) Người làm nhiệm vụ kiểm 

soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở tuyến biên giới; làm thủ tục cho 
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người nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển; (đ) Người làm nhiệm vụ khoanh 

vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly 

y tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm 

COVID-19; (e) Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (không bao gồm đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 dự 

thảo Nghị quyết), cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, 

phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (g) Người làm nhiệm vụ phân 

luồng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian tiếp nhận, điều trị người mắc 

COVID-19. 

   (4) Mức 130.000 đồng/người/ngày bổ sung đối với Phóng viên, nhà báo trực 

tiếp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang điều trị người mắc COVID-19; khu vực 

dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa; đường mòn, lối mở tuyến biên 

giới để lấy tin về công tác phòng, chống dịch. Số lượng phóng viên, báo được 

hưởng chế độ bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất được Ban chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 quyết định phù hợp với từng thời kỳ. 

(5) Về chế độ đối với thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

các cấp bổ sung quy định: Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các Tiểu ban, Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo: Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực, chỉ đạo 

chống dịch theo quyết định phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các 

cấp, các thành viên nói trên được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày nhưng 

tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng. 

5.3. Bổ sung nguyên tắc chi trả chế độ phòng chống dịch  

- Chế độ phụ cấp chống dịch được áp dụng kể từ ngày xuất hiện người mắc, 

nghi mắc COVID-19 đầu tiên nhưng không sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo 

quy định 447/QĐ-TTg. 

- Thời gian hưởng chế độ phụ cấp chống dịch được tính theo số ngày thực tế 

tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày 

lễ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định và chịu trách 

nhiệm về việc phân công người tham gia chống dịch. 

- Người lao động thuộc cơ sở y tế dự phòng tham gia chống dịch thuộc nhiều 

đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp khác nhau theo quy định của Nghị quyết thì 

được hưởng theo chế độ phụ cấp có mức cao nhất. Riêng đối với người lao động 

thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp 

chống dịch và hưởng thêm chế độ phụ cấp thường trực 24/24h nếu được phân công 

thêm thường trực chống dịch tại cơ sở điều trị COVID-19. 

5.4. Điều khoản thi hành: 

Bổ sung thêm trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam từ 01/9/2020 đến 

ngày nghị quyết có hiệu lực nhưng cơ sở cách ly tập trung chưa kịp thu hoặc thu 

không đủ mức phí cách ly theo quy định công văn số 7713/VPCP-KTTH thì được 

thanh quyết toán số đã chi tương ướng với số tiền chưa kịp thu hoặc thu không đủ từ 

dự toán chi NSNN phòng, chống dịch theo phân cấp. 

6. Kiến nghị: 
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1. Về test, kít xét nghiệm: 

Các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp các test, kít xét nghiệm 

được hỗ trợ, đã mua để phục vụ cho công tác quyết toán kinh phí phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Các đơn vị, địa phương thực hiện đặt hàng xét nghiệm cho các cơ sở xét 

nghiệm cần phải theo dõi số lượng mẫu đã ký, số lượng mẫu đã thực hiện với từng 

cơ sở xét nghiệm, CDD. 

- Các Viện Pasteur, Viện vệ sinh dịch tễ, CDD các tỉnh thực hiện xét nghiệm 

cho các đơn vị, địa phương phải theo dõi tổng hợp số lượng test, kít đã mua, số 

lượng test, kít được tài trợ để theo dõi quyết toán, tránh trùng nguồn. 

Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để có văn bản hướng dẫn các đơn vị, 

địa phương thực hiện thanh quyết toán. 

2. Về thuốc: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các 

cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo công văn số 2782/QLD-KD ngày 23/3/2020 và công văn số 

12006/QLD-KD ngày 31/7/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

3. Về trang thiết bị: các đơn vị địa phương thực hiện rà soát lại các trang 

thiết bị để đáp ứng đầy đủ phục vụ công tác khám và điều trị, đặc biệt là công tác 

chống nhiễm khuẩn bệnh viện để tránh lây nhiễm trong bệnh viện. Sở Y tế tổng 

hợp các trang thiết bị cần thiết cho công tác điều trị, lập phương án điều chuyển 

tạm thời giữa các đơn vị trong trường hợp cần thiết. Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc 

Bộ rà soát các hợp đồng mua sắm để yêu cầu các nhà cung cấp giao nốt hàng (nếu 

chưa giao) theo như các Hợp đồng đã ký và sẵn sàng chi viện cho các Bệnh viện 

tuyến dưới khi có yêu cầu. 

Các đơn vị, địa phương phải rà soát, tập huấn sử dụng máy thở, các thiết bị y 

tế được cấp để đưa vào sử dụng. 

4. Về vấn đề hụt thu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19: Bộ Tài chính 

đã có công văn số 9070/BTC-HCSN ngày 28/7/2020 gửi các Bộ, ngành, UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đánh giá, báo cáo mức độ ảnh 

hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc địa 

phương quản lý chủ động sử dụng các nguồn tài chính, gồm: (i) Nguồn thu sự 

nghệp được để lại chi theo quy định của pháp luật, (ii) Quỹ dự phòng ổn định thu 

nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, (iii) Nguồn kinh phí cải cách tiền lương 

chưa sử dụng năm 2019 chuyển 2020, (ii) Nguồn NSNN cấp chi thường xuyên sau 

khi thực hiện rà soát cắt giảm, tiết kiệm theo công văn 8281/BTC-HCSN ngày 

08/7/2020 của Bộ Tài chính để ưu tiên nguồn thực hiện chi trả tiền lương theo 

ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định và các khoản đóng góp 

theo chế độ. 
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Trường hợp các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sau khi sử 

dụng các nguồn tài chính khó khăn, không đảm bảo chi trả tiền lương năm 2020 

cho cán bộ, đề nghị thực hiện như sau: 

- Bộ Y tế sẽ tổng hợp các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế quản lý gửi Bộ Tài 

chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị thực hiện; 

- Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh chủ động sử 

dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ 

các đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành. 

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu và triển khai thực hiện. 

5. Vấn đề nộp thuế  

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp 

tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, trong đó có quy định: Giảm 30% số thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 

đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp có tổng doanh thu (hoạt động sản xuất kinh 

doanh dịch vụ, khám chữa bệnh theo yêu cầu…) năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. 

Đề nghị các cơ sở y tế thực hiện rà soát số thu hoạt động dịch vụ trong năm 

2020 để tiến hành áp mức thuế TNDN, nộp thuế theo quy định.  
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PHỤ LỤC 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KINH PHÍ PCD COVID-19 – TRUNG ƢƠNG 

                                                     Đơn vị: triệu đồng 

STT Nội dung 

Tổng số giao 

bổ sung 03 

đợt  

Kinh phí đã 

thực hiện và dự 

kiến thực hiện  

Kinh phí 

chƣa thực 

hiện  

A B 1 2 3=1-2 

I 

Kinh phí  hoạt động giám sát, đào 

tạo, tập huấn, vật tư, hóa chất xét 

nghiệm, chế độ chống dịch cấp 

cho các Viện phòng bệnh  

152.670 152.670 0 

II 
Kinh phí cấp cho 13 Bệnh viện để 

chi điều trị PCD COVID-19 
312.300 251.300 61.000 

1 
Kinh phí mua vật tư, hóa chất, 

thuốc điều tr, chế độ chống dịch 
96.000 96.000 0 

2 Kinh phí mua TTB điều trị 216.300 155.300 61.000 

III 

Kinh phí mua dự phòng cho công 

tác PCD cấp cho các đơn vị, địa 

phương 

1.284.608 165.875 1.118.733 

1 Mua trang thiết bị 979.108 152.353 826.755 

2 
Mua khẩu trang y tế, Bộ trang 

phục PCD 
211.500 13.521 197.979 

3 Test sinh phẩm chẩn đoán 94.000 0 94.000 

  
Tổng cộng (I+II+III) đã giảm 

65,8 tỷ đồng cho PCD Bạch Hầu 
1.749.578 569.845 1.179.733 

 

CUNG ỨNG VẬT TƢ, TRANG THIẾT BỊ 

         1. Vật tƣ y tế thiết yếu (khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và tƣơng 

đƣơng, bộ trang phục chống dịch các loại): 

Bảng 1. Số lượng vật tư thiết yếu do Bộ Y tế mua, tiếp nhận viện trợ và cấp phát 

Nội dung 
Khẩu trang 

y tế 

Khẩu trang 

N95 hoặc 

tƣơng đƣơng 

Trang phục 

chống dịch 

cấp độ 1,2 

Trang phục 

chống dịch 

cấp độ 3,4 

1. Ban Chỉ đạo đã duyệt 60.000.000 500.000 340.000        775.000 

2. Đã mua và nhận tài trợ 43.790.240 484.516  227.500 231.500 

3. Đã xuất cấp 10.294.540 95.500 188.900 87.975 

4. Số còn dự trữ (2-3) 33.495.700 389.016 38.600 143.525 

5. Số còn chƣa mua (1-2) 16.209.760
1
 15.484 112.500 543.500 

2. Các trang thiết bị xét nghiệm, điều trị 

                                                           
1
 Công ty DANAMECO cam kết tài trợ 2 triệu chiếc nhưng chưa giao cho Bộ Y tế, nếu giao còn 14,2 

triệu chiếc chưa mua.  
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 Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tổ chức mua sắm, tiếp nhận viện trợ, tài trợ 

và cấp phát một số trang thiết bị cho các địa phương, đơn vị, nhất là trong thời gian 

dịch bùng phát đợt 2 tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố; cơ bản đáp ứng nhu 

cầu theo đề xuất. 

Bảng 2. Danh mục trang thiết bị mua dự trữ dự phòng dịch+tài trợ  

TT Danh mục Số lƣợng Đã xuất cấp Còn lại 

I Từ nguồn NSNN giao mua sắm    

1 Máy thở chức năng cao   40 21 19 

2 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập 30 20 10 

3 Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây 20 6 14 

4 Máy X quang di động KTS 10 8 2 

5 Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số 300 47 253 

6 Bơm tiêm điện  500 95 405 

7 Máy truyền dịch  300 52 248 

8 Máy phun khử trùng 20 3 17 

II Từ nguồn tài trợ, viện trợ    

1 Máy thở tài trợ của Singapor 10 10 0 

2 Máy do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ 100  100 

3 Máy do Vạn Thịnh phát, Văn Lang tài trợ 300  300 

4 Máy VFS 410 do Vingroup tài trợ 3.000 1.500 1.500 

5 Máy VFS 510 do Vingroup tài trợ 200  200 

 


