
NGHỊ QUYẾT
Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2;

Xét Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực 
thuộc Bộ, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo 
thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 
thuộc thành phố Đà Nẵng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, các cơ 
quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2), cụ thể như 
sau:

1. Đối tượng áp dụng
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và 

các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Số: 81 /NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày  17 tháng 12  năm 2021



Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh đã tham gia bảo hiểm y 
tế tự nguyện sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh 
toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo yêu cầu và tự chi trả.

- Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng và cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

- Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, 
thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà 
nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

2. Giá các dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (bao gồm chi phí trực tiếp và chi 
phí tiền lương, chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiêm)

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 16.400 đồng/xét nghiệm.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động là 38.500 
đồng/xét nghiệm.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
lấy mẫu đơn là 166.800 đồng/xét nghiệm (Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 63.200 
đồng, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 103.600 đồng).

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
lấy mẫu gộp, gồm:  

+ Trường hợp gộp < 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) là 94.300 đồng/xét 
nghiệm (Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 31.600 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả 
kết quả: 62.700 đồng).

+ Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) là 76.000 đồng/xét 
nghiệm (Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 30.200 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả 
kết quả: 45.800 đồng). 

+ Trường hợp gộp < 5 mẫu tại phòng xét nghiệm là 139.300 đồng/xét nghiệm 
(Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 65.900 đồng; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 
73.400 đồng). 

+ Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm là 122.500 đồng/xét nghiệm 
(Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 66.800 đồng, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 
55.700 đồng).

Điều 2. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết


