
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-KHTC 

V/v quy định giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo 

Thông tư số 16/2021/TT-BYT 

ngày 08/11/2021 

 

An Giang, ngày     tháng      năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

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 1306/UBND-KGVX ngày 12 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021.  

Sở Y tế triển khai đến các đơn vị những nội dung như sau: 

1. Tổ chức thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đúng 

quy định theo Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế.   

2. Riêng đối với mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường 

hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BYT: Mức giá thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BYT, trong đó tạm thời áp dụng 

mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh 

phẩm xét nghiệm xét nghiệm) theo khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

tại cột 1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư là 16.400 đồng/xét nghiệm trong 

thời gian chờ Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá. Mức thanh toán tối đa 

không quá  109.700 đồng/xét nghiệm. 

3. Yêu cầu các đơn vị phải thực hiện kê khai và công bố giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 đối với mẫu đơn, mẫu gộp đúng theo Thông tư 

16/2021/TT-BYT và quy định của pháp luật về giá. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để xem xét, giải quyết. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Phòng/Ban thuộc SYT; 

- Lưu: VT,KHTC. 
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