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H�I ��NG NHÂN DÂN 
 T�NH NAM ��NH 

 
S�: 68/2021/NQ-H�ND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc  

 
Nam ��nh, ngày 02 tháng 12 n�m 2021 

 

  

NGH� QUY�T  

Quy ��nh giá d�ch v� xét nghi�m SARS-CoV-2 không thu�c 
ph�m vi thanh toán c�a Qu� b�o hi�m y t� trong các c� s� khám b�nh, 

ch�a b�nh c�a Nhà n��c thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh 
 

H�I ��NG NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH  
KHÓA XIX, K� H�P TH� 4  

 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015 

và Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� 

ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 n�m 

2015; Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m 

pháp lu�t ngày 18 tháng 6 n�m 2020;                  

C�n c� Lu�t khám b�nh, ch�a b�nh ngày 23 tháng 11 n�m 2009; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a 

Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành 

v�n b�n quy ph�m pháp lu�t và Ngh� ��nh s� 154/2020/N�-CP ngày 31 tháng 

12 n�m 2020 c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 

34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t 

s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t;   

C�n c� Ngh� ��nh s� 149/2016/N�-CP ngày 11 tháng 11 n�m 2016 c�a 

Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 177/2013/N�-CP 

ngày 14 tháng 11 n�m 2013 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t và h��ng d�n thi 

hành m�t s� �i�u c�a Lu�t giá;               

C�n c� Thông t� s� 16/2021/TT-BYT  ngày 08 tháng 11 n�m 2021 c�a B� 

Y t� quy ��nh giá d�ch v� xét nghi�m SARS-CoV-2; 

Xét T� trình s� 127/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 n�m 2021 c�a �y ban 

nhân dân t�nh v� quy ��nh giá d�ch v� xét nghi�m SARS-CoV-2 không thu�c 

ph�m vi thanh toán c�a Qu� b�o hi�m y t� trong các c� s� khám b�nh, ch�a 

b�nh c�a Nhà n��c thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh; Báo cáo th�m 

tra c�a Ban V�n hóa - Xã h�i H�i ��ng nhân dân t�nh; ý ki�n th�o lu�n c�a các 

��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�i k� h�p.      
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QUY�T NGH�:  

�i�u 1. Quy ��nh giá d�ch v� xét nghi�m SARS-CoV-2 không thu�c 

ph�m vi thanh toán c�a Qu� b�o hi�m y t� trong các c� s� khám b�nh, ch�a 

b�nh c�a Nhà n��c thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh, nh� sau: 

 1. ��i t��ng áp d�ng 

Các c� s� khám b�nh, ch�a b�nh c�a Nhà n��c thu�c ph�m vi qu�n lý c�a 

t�nh Nam ��nh; ng��i s� d�ng d�ch v� xét nghi�m SARS-CoV-2 t� chi tr� ho�c 

không thu�c ph�m vi thanh toán c�a Qu� b�o hi�m y t�.       

2. Giá d�ch v� xét nghi�m SARS-CoV-2:   

(Chi ti�t t�i Ph� l�c kèm theo)  

�i�u 2. Giao �y ban nhân dân t�nh t� ch�c th�c hi�n Ngh� quy�t. 

�i�u 3. Th��ng tr�c H�i ��ng nhân dân, các Ban H�i ��ng nhân dân, các 

T� ��i bi�u H�i ��ng nhân dân và các ��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�nh giám sát 

vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t.  

Ngh� quy�t này �ã ���c H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh Khóa XIX, 

K� h�p th� 4 thông qua ngày 02 tháng 12 n�m 2021 và có hi�u l�c t� ngày 12 

tháng 12 n�m 2021 ��n h�t ngày 31 tháng 12 n�m 2022.                                

 

 CH� T�CH 
 
 
 
 

 Lê Qu�c Ch�nh 
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PH� L�C   

M�C GIÁ D�CH V� XÉT NGHI�M SARS-COV-2  
(Kèm theo Ngh� quy�t s� 68/2021/NQ-H�ND ngày 02 tháng 12 n�m 2021  

c�a H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh) 
 
�

STT DANH M�C D�CH V� M�c giá (ch�a bao 
g�m sinh ph�m xét 

nghi�m)  

A B 1 

I Xét nghi�m SARS-CoV-2 Ag test nhanh 16.400 

II Xét nghi�m SARS-CoV-2 Ag mi�n d�ch t� 
��ng/bán t� ��ng 

38.500 

III Xét nghi�m SARS-CoV-2 b�ng k� thu�t 
Realtime RT-PCR trong tr��ng h�p m�u 
��n, g�m: 

166.800 

1 L�y m�u và b�o qu�n b�nh ph�m 63.200 

2 Th�c hi�n xét nghi�m và tr� k�t qu� 103.600 

IV Xét nghi�m SARS-CoV-2 b�ng k� thu�t 
Realtime RT-PCR trong tr��ng h�p m�u 
g�p 

  

1 Tr��ng h�p g�p ≤ 5 que t�i th�c ��a (n�i l�y 
m�u) 

94.300 

1.1 L�y m�u và b�o qu�n b�nh ph�m 31.600 

1.2 Th�c hi�n xét nghi�m và tr� k�t qu� 62.700 

2 Tr��ng h�p g�p 6-10 que t�i th�c ��a (n�i 
l�y m�u) 

76.000 

2.1 L�y m�u và b�o qu�n b�nh ph�m 30.200 

2.2 Th�c hi�n xét nghi�m và tr� k�t qu� 45.800 

3 Tr��ng h�p g�p ≤ 5 m�u t�i phòng xét 
nghi�m 

139.300 

3.1 L�y m�u và b�o qu�n b�nh ph�m 65.900  

3.2 Th�c hi�n xét nghi�m và tr� k�t qu� 73.400 

4 Tr��ng h�p g�p 6-10 m�u t�i phòng xét 
nghi�m 

122.500 

4.1 L�y m�u và b�o qu�n b�nh ph�m 66.800 

4.2 Th�c hi�n xét nghi�m và tr� k�t qu� 55.700 

 


