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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán SARS-

CoV-2 đối với các mẫu xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả: 

1. Điều kiện đặt hàng: Cơ sở y tế công lập được giao nhiệm vụ lấy mẫu, 

thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 được đặt hàng tại các cơ sở y 

tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân có đủ khả năng thực hiện xét nghiệm chẩn 

đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR do Bộ Y tế công nhận hoặc 

thông báo. 

2. Thời gian thực hiện và đơn giá đặt hàng: thực hiện theo Nghị quyết số 

118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 7 năm 2020 

3. Thẩm quyền quyết định đặt hàng, hình thức đặt hàng, nội dung đặt 

hàng, phân bổ và giao dự toán, điều chỉnh kinh phí đặt hàng, thanh toán, quyết 

toán kinh phí đặt hàng và các nội dung khác thực hiện theo quy định tại        
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định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

4. Nguồn kinh phí đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định 

của Luật ngân sách nhà nước. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc giao cho cơ quan 

quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đặt hàng xét nghiệm chẩn đoán SARS-

CoV-2 thuộc phạm vi quản lý của bộ, địa phương theo quy định.  

   2. Bộ Y tế thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm 

chẩn đoán SARS-CoV-2 để các đơn vị thực hiện đặt hàng. 

   3. Các cơ quan, đơn vị đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán 

SARS-CoV-2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định này 

và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ    

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

 4. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí 

thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 theo phân cấp quản lý ngân sách. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, CN, 

TKBT, TH; 

- Lưu: VT, KGVX(3b).LT 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Vũ Đức Đam 
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