
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Nghi Sơn, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh 

COVID-19 từ ngày 01/7/2021 đến ngày 09/11/2021 theo kết luận của Kiểm toán 

Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 10779/UBND-THKH ngày 25/7/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch (PCD) COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa; 

Công văn 4051/STC-HCSN ngày 26/7/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Thanh 

Hóa về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Công văn số 

2957/SYT-KHTC ngày 27/7/2022 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc 

triển khai thực hiện Công văn số 10779/UBND-THKH ngày 25/7/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

UBND thị xã Nghi Sơn Thông báo về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá 

dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7/2021 đến ngày 09/11/2021 theo 

kết luận của thanh ra, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, như sau:  

 1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đã từng làm xét nghiệm tại các đơn vị 

Y tế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã 

thị xã Nghi Sơn quản lý), thì thực hiện theo nội dung tại Thông báo số  941/TB-TTYT 

ngày 01/8/2022 của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn và Thông báo số 627/TB-BVNS 

ngày 23/7/2022 của Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghi Sơn (có các Thông báo số: 

941/TB-TTYT  và  627/TB-BVNS  kèm theo). 

 2. Đối với việc thu phí xét nghiệm cao hơn quy định: Yêu cầu các đơn vị y tế 

(Trung tâm Y tế thị xã; Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghi Sơn) hoàn trả lại phần chi phí 

xét nghiệm cao hơn quy định đã nộp tiền; trường hợp không hoàn trả được thì nộp vào 

ngân sách Nhà nước. 

 3. Về thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán: Đối với đơn vị, cơ sở y tế 

công lập đã được thanh tra, kiểm toán và đã có kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm 

toán (Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn): Yêu cầu các 

đơn vị phải thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của thanh ra, kiểm toán. 

4. Giao phòng Văn hóa-Thông tin (VHTT), Trung tâm VHTT, Thể thao và 

Du lịch thị xã; UBND các xã, phường; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh, truyền hình của thị xã và các xã, phường, cơ quan, đơn vị 

(ngày 02 lần: 6h30 và 17h30 hàng ngày), nội dung Thông báo này. 
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 Trên đây là nội dung thông báo về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ 

xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7/2021 đến ngày 09/11/2021 theo kết luận 

của thanh ra, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Yêu cầu các các đơn 

vị y tế trên địa bàn; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:.   
- UBND, BCĐPCD Covid-19 tỉnh (B/c); 

- Các Sở: Tài chính, Y tế (B/c); 

- BQLKKT & các KCN tỉnh Thanh Hóa (P/h); 

- Thường trực: Thị ủy; HĐND thị xã (B/c); 

- Chủ tịch UBND thị xã; BCĐPCD Covid-19   

thị xã (B/c); 

- Các Phó chủ tịch UBND thị xã; 

-Thủ Trưởng các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan (T/h); 

-  Giám đốc: Trung tâm Y tế, Bệnh viện ĐKKV Nghi Sơn (T/h);  

Các đơn vị Y tế; các cơ sở giáo dục trên địa bàn (T/h); 

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy (T/h);  

- BCĐPCD, UBND các xã, phường (T/h); 

- Lưu:  VT.   

KT.   CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

  

  

  

   

  

Mai Sỹ Lân 
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