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THÔNG BÁO 

Về việc thu phí dịch vụ xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2  

 

  

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y 

tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Căn cứ Công văn số 4259/SYT-KHTC ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Sở 

Y tế Bắc Kạn, về việc triển khai Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Bộ Y tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2;  

Căn cứ Công văn số 8494/UBND-VXNV ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn, về việc giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Thông tư 

số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTYT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua khay thử định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 phục vụ thu 

dịch vụ lần 1 năm 2022; 

Trung tâm Y tế thành phố thông báo mức thu phí xét nghiệm test nhanh 

virus SARS-CoV-2, cho các đối tượng có nhu cầu xét nghiệm dịch vụ với các nội 

dung như sau:  

1. Mức thu dịch vụ xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2  

- Tổng thu: 59.400 đ/01 xét nghiệm test nhanh. Bằng chữ: Năm mươi chín 

nghìn bốn trăm đồng. 

Trong đó: 

+ Giá sinh phẩm trúng thầu: 43.000đ/test; 

+ Chi phí trực tiếp lấy mẫu, bảo quản xử lý mẫu, thực hiện kỹ thuật test 

nhanh, trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và chi phí tiền lương theo ngạch bậc, 

các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập: 16.400 đồng; 

2. Các trường hợp phải chi trả kinh phí khi thực hiện dịch vụ xét 

nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2  

Tất cả các đối tượng có nhu cầu làm dịch vụ xét nghiệm test nhanh virus 

SARS-CoV-2, trừ các trường hợp được chỉ định bắt buộc thực hiện xét nghiệm test 

nhanh virus SARS-CoV-2 để phòng, chống dịch theo qui định của các cấp có thẩm 

quyền. 
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3. Mức giá áp dụng từ 14h ngày 20 /01/2022. 

4. Đơn vị thực hiện xét nghiệm: 

Tại Trung tâm Y tế thành phố và tại các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn 

thành phố  

5. Ghi chú: Nếu có sự thay đổi về giá trúng thầu sinh phẩm và qui định giá 

dịch vụ xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 của các cấp có thẩm quyền thì 

Trung tâm Y tế thành phố sẽ có thông báo khác thay thế. 

         Với nội dung trên, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn thông báo công khai 

giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 để các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp... và nhân dân trên địa bàn thành phố được biết và phối hợp trong 

công tác phòng chống dịch bệnh./. 

 Nơi nhận:                                                                          
Gửi bản điện tử: 

- SYT tỉnh Bắc Kạn; 

- TT HĐND, UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- BGĐ TTYT; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Trang thông tin điện tử của đơn vị; 

- Bảng tin thông báo của đơn vị (niêm yết);                                            

- Thủ quỹ, kế toán. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

                   GIÁM ĐỐC 

                   

 

 

 

  

                  Hà Cát Trúc 
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