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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOA TAI MŨI HỌNG 
 (Áp dụng từ ngày 15/02/2022) 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

I NHÓM TAI         

1 Rửa tai         27,400        30,000    

2 Dị vật tai ngoài đơn giản (1 bên)       62,900        62,900        70,000    

3 Dị vật tai ngoài đơn giản (2 bên)       62,900      100,000      120,000    

4 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây tê]     155,000      155,000      165,000    

5 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) [gây mê]     514,000      514,000      530,000    

6 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài [1 bên]       62,900        62,900        70,000    

7 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài [2 bên]       62,900        62,900        70,000    

8 Làm thuốc tai       20,500        20,500        25,000  
Chưa tính tiền 

thuốc 

9 Chọc hút dịch vành tai [đơn giản]       52,600        52,600        60,000    

10 Chọc hút dịch vành tai [Phức tạp]       52,600        52,600        60,000    

11 Chích nhọt ống tai ngoài     186,000      186,000      186,000    

12 Nam châm             30,000    

13 Nội soi tai mũi họng [TAI]       40,000        40,000        50,000    

14 Nội soi tai mũi họng     104,000      104,000      120,000    

15 Chích rạch màng nhĩ       61,200        61,200        70,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

16 Cắt polyp ống tai gây tê     602,000      602,000      620,000    

17 Cắt polyp ống tai gây mê  1,990,000   1,990,000      

18 Thông vòi nhĩ       86,600        86,600        95,000    

19 Bơm hơi vòi nhĩ [1 bên]     115,000      115,000      125,000    

20 Bơm hơi vòi nhĩ [2 bên]     115,000      115,000      125,000    

21 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [1 bên]  3,040,000   3,040,000    Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 22 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [2 bên]  3,040,000   3,040,000    

23 
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [1 bên;gây tê; không 

thuốc] 
 2,076,340        

24 
Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [2 bên;gây tê; không 

thuốc] 
 2,076,340        

25 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [TMH]     486,000      486,000      

26 Vá nhĩ đơn thuần  3,720,000   3,720,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 

27 Vá nhĩ đơn thuần [gây tê; không thuốc]  2,709,775        

28 Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi [1 bên]  3,040,000   3,040,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 

29 Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi [2 bên]  3,040,000   3,040,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 

30 
Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi [1 bên;gây tê; không 

thuốc] 
 2,076,340        

31 
Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi [2 bên;gây tê; không 

thuốc] 
 2,076,340        

32 Đặt ống thông khí màng nhĩ [1 bên]  3,040,000   3,040,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

33 Đặt ống thông khí màng nhĩ [2 bên]  3,040,000   3,040,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 

34 Đặt ống thông khí màng nhĩ [1 bên;gây tê; không thuốc]  2,076,340        

35 Đặt ống thông khí màng nhĩ [2 bên;gây tê; không thuốc]  2,076,340        

36 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ [1 bên]  3,040,000   3,040,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 

37 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ [2 bên]  3,040,000   3,040,000    
Đã bao gồm chi 

phí mũi khoan 

38 
Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ [1 bên;gây 

tê; không thuốc] 
 2,076,340        

39 
Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ [2 bên;gây 

tê; không thuốc] 
 2,076,340        

40 Cắt bỏ các mẫu sụn tai thừa dị tật bẩm sinh (1 bên)      2,000,000    

41 Cắt bỏ các mẫu sụn tai thừa dị tật bẩm sinh (2 bên)      3,000,000    

42 Khâu vết rách vành tai     178,000      178,000      190,000    

43 Vá lỗ tai 1 bên         400,000    

44 Vá lỗ tai 2 bên         700,000    

45 Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai     954,000      954,000      

46 Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II  4,623,000   4,623,000    
Chưa bao giờ dao 

siêu âm 

47 Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II [gây tê; không thuốc]  2,246,383        

II NHÓM MŨI XOANG         

48 Rửa mũi         27,400        30,000    

49 Nội soi tai mũi họng [MŨI]       40,000        40,000        50,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

50 Phương pháp Proetz       57,600        57,600        65,000    

51 Xông mũi           15,000    

52 Khí dung mũi họng        20,400        20,400        25,000  
Chưa tính tiền 

thuốc 

53 Sinh thiết hốc mũi     126,000      126,000      

54 Nội soi sinh thiết u hốc mũi     290,000      290,000      

55 Nhét bấc mũi trước     116,000      116,000      125,000    

56 Nhét bấc mũi sau     116,000      116,000      125,000    

57 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [không gây mê]     194,000      194,000      200,000    

58 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê]     673,000      673,000      700,000    

59 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat)     906,000      906,000      

60 Hút rửa mũi, xoang sau mổ     140,000      140,000      

61 Chọc rửa xoang hàm     278,000      278,000      290,000    

62 Nâng sống mũi với chất liệu tự thân     
 5.000.000 - 

10.000.000  
  

63 Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê TMH]  1,277,000   1,277,000      

64 Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương [TMH]  2,672,000   2,672,000      

65 
Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương [gây tê; 

không thuốc] 
 1,655,594        

66 Phẫu thuật rò sống mũi  7,175,000   7,175,000      

67 Phẫu thuật rò sống mũi [gây tê; không thuốc]  4,828,069        

68 Phẫu thuật nạo sàng hàm      3,000,000    



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

69 Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc  1,415,000   1,415,000      

70 Cắt polyp mũi      2,000,000    

71 Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi [gây tê]     457,000      457,000      

72 Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi [ gây mê]     663,000      663,000    
Chưa tính tiền 

thuốc 

73 Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi [1 bên]  2,750,000   2,750,000    
Chưa bao gồm 

mũi Hummer và 

tay cắt 

74 Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi [2 bên]  2,750,000   2,750,000    
Chưa bao gồm 

mũi Hummer và 

tay cắt 

75 
Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi [1 bên;gây tê; không 

thuốc] 
 1,628,167        

76 
Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi [2 bên;gây tê; không 

thuốc] 
 1,628,167        

77 Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới  3,873,000   3,873,000   3,873,000    

78 Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới [gây tê; không thuốc]  2,751,167        

79 Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi  3,188,000   3,188,000    
Chưa bao gồm 

mũi Hummer và 

tay cắt 

80 Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi [gây tê; không thuốc]  2,066,167        

81 Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi  3,188,000   3,188,000      

82 
Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi [gây tê; 

không thuốc] 
 2,066,167        

83 Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn  3,188,000   3,188,000      



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

84 Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn [gây tê; không thuốc]  2,066,167        

85 Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi  1,415,000   1,415,000      

86 Bẻ cuốn mũi     133,000      133,000      150,000    

87 Nội soi bẻ cuốn mũi dưới     133,000      133,000      150,000    

88 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê]     447,000      447,000      470,000    

89 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây mê]     673,000      673,000      700,000    

90 Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng  2,955,000   2,955,000      

91 Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng [gây tê; không thuốc]  1,551,927        

92 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm  2,955,000   2,955,000      

93 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm [gây tê; không thuốc]  1,551,927        

94 
Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi 

xoang 
 1,574,000   1,574,000      

95 
Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi 

xoang [gây tê; không thuốc] 
 1,286,990        

96 Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên]     205,000      205,000      220,000    

97 Cầm máu mũi bằng Merocel [2 bên]     275,000      275,000      290,000    

98 Đốt điện cuốn mũi dưới     447,000      447,000      470,000    

99 Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới  3,873,000   3,873,000      

100 
Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới [gây tê; không 

thuốc] 
 2,751,167        

101 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa  3,873,000   3,873,000      



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

102 
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa [gây tê; 

không thuốc] 
 2,751,167        

103 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới  3,873,000   3,873,000      

104 
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới [gây tê; 

không thuốc] 
 2,751,167        

105 Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi  3,873,000   3,873,000      

106 
Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi [gây tê; không 

thuốc] 
 2,751,167        

107 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi  3,188,000   3,188,000    
Chưa bao gồm 

mũi Hummer và 

tay cắt 

108 
Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi [gây tê; 

không thuốc] 
 2,066,167        

109 Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê)  2,814,000   2,814,000      

110 
Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 

[gây tê; không thuốc] 
 1,410,927        

111 Phẫu thuật nội soi cắt cuốn mũi dưới  3,873,000   3,873,000      

112 
Phẫu thuật nội soi cắt cuốn mũi dưới [gây tê; không 

thuốc] 
 2,751,167        

113 Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn  3,188,000   3,188,000    
Chưa bao gồm 

mũi Hummer và 

tay cắt 

114 Gây mê khác     699,000        

III NHÓM HỌNG THANH QUẢN         



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

115 Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê     290,000      290,000      300,000    

116 Nội soi tai mũi họng [HỌNG]         

117 Phẫu thuật nạo V.A nội soi  2,814,000   2,814,000      

118 Phẫu thuật nạo V.A nội soi [gây tê; không thuốc]  1,410,927        

119 Xông họng         27,400        30,000    

120 Lấy dị vật hạ họng       40,800        40,800        45,000    

121 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê  [gây tê]     263,000      263,000      280,000    

122 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê [gây mê]     729,000      729,000      750,000    

123 Chích áp xe sàn miệng [gây tê]     263,000      263,000      280,000    

124 Chích áp xe sàn miệng [gây mê]     729,000      729,000      750,000    

125 Chích áp xe quanh Amidan [Gây tê]     263,000      263,000      280,000    

126 
Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh 

quản 
 2,814,000   2,814,000   2,814,000    

127 
Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh 

quản [gây tê; không thuốc] 
 1,410,927        

128 Chích áp xe quanh Amidan [gây mê]     724,000      724,000      750,000    

129 
Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 

[gây tê] 
    362,000      362,000      380,000    

130 
Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 

[gây mê] 
    703,000      703,000      730,000    

131 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê [Coblator]  2,355,000   2,355,000    
bao gồm cả 

Coblator 

132 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê   1,648,000   1,648,000      



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

133 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê  1,085,000   1,085,000      

134 
Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê [gây tê; 

không thuốc] 
    630,846        

135 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt  3,002,000   3,002,000      

136 
Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc 

dưới hàm từ 2-5 cm [TMH,TE,GM] 
 3,144,000   3,144,000      

137 
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm 

[TMH,gây tê] 
    834,000      834,000      

138 
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm 

[TMH,gây tê] 
    834,000      834,000      

139 Cắt phanh lưỡi [gây tê]     295,000      295,000      

140 Cắt phanh lưỡi [gây mê]     729,000      729,000      

141 
Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo 

VA 
    116,000      116,000      

142 Phẫu thuật nội soi cầm máu sau nạo VA (gây mê)     954,000      954,000      

143 Sinh thiết vùng khoang miệng         300,000    

144 Đốt họng hạt bằng nhiệt       79,100        79,100        90,000    

145 Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết     513,000      513,000      530,000    

146 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê     513,000      513,000      530,000    

147 Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê     513,000      513,000      530,000    

148 Hút đờm hầu họng        11,100        11,100        15,000    

149 Bơm thuốc thanh quản       20,500        20,500        25,000  
Chưa bao gồm  

thuốc 



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  

(theo TT13) 

Dịch vụ  

(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

150 Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm       20,400        20,400        25,000  
Chưa bao gồm 

thuốc khí dung. 

151 Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê)     719,000      719,000      

152 Súc rửa vòm họng trong xạ trị       27,400        27,400        30,000    

IV NHÓM ĐẦU CỔ         

153 
Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây 

tê] 
    834,000      834,000      

154 
Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai [gây 

mê] 
 1,334,000   1,334,000      

155 Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm     150.000 - 300.000   

156 Cắt u nháy Đơn giản         400,000    

157 Cắt u nháy Phức tạp         800,000    

158 Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ  3,002,000   3,002,000      

159 Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ [gây tê; không thuốc]  1,598,927        

160 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ [gây tê]     186,000      186,000      200,000    

161 Phẫu thuật cắt u da vùng mặt  2,627,000   2,627,000   2,627,000    

162 
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu 

[TMH] 
 2,598,000   2,598,000   2,598,000    

163 
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu 

[TMH;gây tê; không thuốc] 
 1,910,305        

164 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp [TMH]  4,616,000   4,616,000   4,616,000    

165 
Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp [TMH;gây tê; 

không thuốc] 
 3,615,298        



 

STT TÊN DVKT (THEO PHIÊN TƯƠNG ĐƯƠNG) 

GIÁ 

GHI CHÚ BHYT  
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(theo TT14) 

Dịch vụ theo yêu 

cầu/ngoài giờ 

166 Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm  1,234,000   1,234,000   1,234,000    

167 Cắt u môi lành tính có tạo hình  1,234,000   1,234,000   1,234,000    

168 Cắt u phần mềm vùng cổ [TMH,GM]  2,627,000   2,627,000   2,627,000    

169 Cắt các u lành vùng cổ  2,627,000   2,627,000   2,627,000    

170 
Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 

cm  
 1,126,000   1,126,000   1,126,000    

171 
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 

cm [TE,GM] 
 1,126,000   1,126,000   1,126,000    

172 Cắt u da vùng mặt, tạo hình. [TE,GM]  1,234,000   1,234,000   1,234,000    

173 
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm 

[TMH,TE,GM] 
 2,627,000   2,627,000   2,627,000    

174 
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm 

[TMH,TE,GM] 
 2,627,000   2,627,000   2,627,000    

175 Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt [TMH,TE,GM]  3,325,000   3,325,000   3,325,000    

176 Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ [TMH]  3,325,000   3,325,000   3,325,000    

177 Chích áp xe phần mềm lớn [gây tê]     186,000      186,000      186,000    

178 Thay băng         35,000        40,000    

179 
Thay băng vết mổ [THAY BĂNG VT CHIỀU DÀI < 15 

CM (TMH)] 
      57,600        57,600      

180 Cắt chỉ sau phẫu thuật       32,900        32,900        40,000    

181 
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Nông 

chiều dài <10cm]  
    178,000      178,000      190,000    
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182 
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Nông 

chiều dài >=10cm]  
    237,000      237,000      250,000    

183 
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Sâu chiều 

dài <10cm]  
    257,000      257,000      270,000    

184 
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [Sâu chiều 

dài >=10cm]  
    305,000      305,000      320,000    

 

 

 

 


