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QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh

 kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 
149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: Số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 
quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 
nước; số 14/2019/TT-BYT ngày 15/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 37/2018/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế ban hành 
tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu (cho mẫu 
đơn); Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 
hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND  ngày 28/02/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
25/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2020;

Căn cứ các Công văn: Số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021, số 
5378/BYT-KH-TC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh 
toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19;

Trong điều kiện chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ 
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; theo đề nghị của Liên ngành: 
Y tế - Tài chính tại Tờ trình số 302/TTrLN-SYT-STC ngày 19/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương do các cơ sở y tế có đủ năng 
lực, điều kiện thực hiện xét nghiệm, cụ thể như sau:
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1. Tên dịch vụ: Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.
2. Giá dịch vụ: 210.500 đồng/mẫu/lần (Bằng chữ: Hai trăm mười nghìn, 

năm trăm đồng/mẫu/lần).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh có năng lực xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để thực hiện; việc quản lý thu chi 
nguồn kinh phí xét nghiệm theo nguyên tắc “thực thanh thực chi”, thu không 
vượt mức giá tạm thời nêu trên và trên cơ sở giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm được 
mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên 
quan; đồng thời hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện việc áp dụng giá dịch vụ 
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 bảo đảm quy định.

Trong quá trình thực hiện mức giá tạm thời quy định tại Quyết định này, 
trường hợp Bộ Y tế ban hành Quyết định thay thế hoặc điều chỉnh Quyết định số 
1436/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm 
cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-
PCR từ bệnh phẩm dịch hầu (cho mẫu đơn) và các văn bản có liên quan; giao Sở 
Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cụ thể, đúng quy định để kịp thời phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19.

2. Các Sở: Y tế, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: Phượng, Thư;
- Lưu: VT, KT, Thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

         Trần Văn Quân
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