
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /STC-QLGCS&DN 
 

       Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 
V/v thu tiền xét nghiệm Covid -19 

cho lái xe chuyên trách vận chuyển 

hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị. 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

Ngày 22/4/2020, Sở Tài chính nhận được Công văn số 815/SYT-KHTC 

của Sở Y tế về việc đề nghị hướng dẫn thu tiền xét nghiệm Covid-19 cho lái xe 

chuyên trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh và 

Hữu nghị; Sau khi nghiên cứu văn bản quy định, xem xét nội dung đề nghị của 

Sở Y tế, Sở Tài chính có ý kiến như sau:  

1. Về cơ sở pháp lý thu, nội dung thu, mức giá thu xét nghiệm:  

Tại Thông báo số 206/TB-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh có giao 

nhiệm vụ cho Sở Y tế “tổ chức thu phí xét nghiệm đối với các lái xe theo quy 

định”. Theo nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước các khoản thu ngân sách 

thực hiện theo quy định của các luật thuế và chế độ thu quy định của pháp luật. 

Qua xem xét danh mục giá dịch vụ khám chữa bệnh do nhà nước định giá chưa 

quy định mức thu giá xét nghiệm Covid-19. 

Tại Công văn số 1983/CV-BCĐ ngày 09/4/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc xét nghiệm Covid-19 yêu cầu các 

Sở y tế các tỉnh, chỉ đạo: “Trong giai đoạn hiện nay các phòng xét nghiệm chưa 

thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc 

gia, không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu”  

Đối với trường hợp lấy máu xét nghiệm cho lái xe chuyên trách vận 

chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu không thuộc đối tượng bị áp 

dụng các biện pháp cách ly y tế quy định tại Điểm b, khoản 2 Điều 1 Thông Tư 

số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 nên không được miễn phí xét nghiệm  

theo quy định hiện hành. Việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 là do yêu cầu về 

phòng chống dịch của nước Trung Quốc, đồng thời làm cơ sở cho các lái xe 

thuộc đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu sang Trung 

Quốc, để giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác xuất nhập khẩu. Theo 

biên bản ngày 06/4/2020 do Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành1, doanh 

nghiệp và Báo cáo số 111/BC-STC ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính về việc 

xem xét mức giá chi trả cho lái xe khi vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang 

Trung Quốc trong thời gian ảnh hưởng bệnh dịch Covid-19, trong đó có nội 

                   
1 Tư pháp; Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; Hải quan tỉnh; Công ty TNHH Xuân Cương; Công ty Cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên. 
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dung “ Mức giá  phương án là giá tối đa để các doanh nghiệp kinh doanh vận 

tải, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và lái xe thuộc đội xe vận chuyển hàng 

hóa thực hiện thỏa thuận trong việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Trung 

Quốc và mức giá này đã bao gồm: chi phí ăn nghỉ tại cửa khẩu, chi phí xét 

nghiệm y tế, quần áo phòng chống dịch và các chi phí khác có liên quan”. Do 

đó phải thu tiền mẫu xét nhiệm (vật tư hóa chất) đối với đội lái xe chuyên trách 

để thanh toán chi trả cho đơn vị cung cấp vật tư hóa chất. 

Về giá vật tư hóa chất để thực hiện xét nhiệm, đây là mặt hàng kinh doanh 

có điều kiện theo quy định, do vậy đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, kiểm tra, so sánh giá vật tư hóa chất trên với đơn vị có cùng điều kiện 

kinh doanh vật tư hóa chất trên (nếu có) tại thời điểm xây dựng giá tạm thu, để 

làm cơ sở  xác định giá thành 01 mẫu xét nhiệm. 

2. Về sử dụng biên lai, hóa đơn, chứng từ: Đề nghị đơn vị tổ chức thu tiền 

xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng lái xe chuyên trách vận chuyển hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Hữu Nghị lựa chọn sử 

dụng các loại chứng từ thu là biên lai, hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện 

hành.  

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế xem xét./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo STC; 

- Phòng TCHCSN; 

- C, PCVP Sở;  

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

Nguyễn Anh Yến 
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