
 
   SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

Số 698/QĐ-TTKSBT                Quảng Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ ban hành giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT QUẢNG NINH 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

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

Căn cứ Quyết định 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Căn cứ Công văn số 5105/SYT-KHTC ngày 09/11/2021 của Sở Y tế Quảng 

Ninh về việc hướng dẫn tạm thời giá thu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-SYT ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc 

thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-SYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng sáng kiến, khoa học của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Quảng Ninh về việc  xây dựng giá và phương án triển khai dịch vụ 

xét nghiệm  SARS-CoV-2 ngày 09/11/2021; 

Xét đề nghị của Hội đồng Sáng kiến khoa học Trung tâm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành áp dụng tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2 (bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR và test nhanh) trên cơ sở hướng dẫn tại 

Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc Quy định giá 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh 

(chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Điều 2: Trong quá trình thực hiện áp dụng mức giá tại Quyết định này, nếu 

Bộ Y tế, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thay thế, điều chỉnh Thông tư số 

16/2021/TT-BYT; Hoặc giá sinh phẩm mua sắm của Trung tâm có sự thay đổi 

giao phòng Tài chính Kế toán tham mưu áp dụng mức giá điều chỉnh theo đúng 

quy định của cơ quan có thẩm quyền. 



 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2021, thay thế Quyết 

định số 397/QĐ-TTKSBT ngày 07/7/2021 và Quyết định số 598/QĐ-TTKSBT 

ngày 19/10/2021 . Các ông (bà) Ban Giám đốc, phòng Tài chính – Kế toán và các 

khoa/phòng liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (để th/h); 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR và 

test nhanh) 

(Kèm theo Quyết định số 698/QĐ-TTKSBT ngày 09/11/2021) 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Mức giá công khai thu của 

người bệnh (đồng/người) 

I Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh 78.000 

II 
Xét nghiệm SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Realtim RT-

PCR (MẪU ĐƠN) 
468.000 

III Xét nghiệm SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Realtim RT-PCR (MẪU GỘP). 

A Gộp que lấy mẫu tại thực địa (nơi lấy mẫu) 

1 Trường hợp gộp ≤5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 

  Trường hợp gộp 2 270.000 

  Trường hợp gộp 3 211.000 

  Trường hợp gộp 4 182.000 

  Trường hợp gộp 5 164.000 

2 Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 

  Trường hợp gộp 6 134.000 

  Trường hợp gộp 7 126.000 

  Trường hợp gộp 8 119.000 

  Trường hợp gộp 9 115.000 

  Trường hợp gộp 10 111.000 

B Gộp mẫu tại phòng xét nghiệm. 

1 Trường hợp gộp ≤5  mẫu tại phòng xét nghiệm 

  Trường hợp gộp 2 315.000 

  Trường hợp gộp 3 256.000 

  Trường hợp gộp 4 227.000 

  Trường hợp gộp 5 209.000 

2 Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm 

  Trường hợp gộp 6 181.000 

  Trường hợp gộp 7 172.000 

  Trường hợp gộp 8 166.000 

  Trường hợp gộp 9 161.000 

  Trường hợp gộp 10 157.000 
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