
Công báo quảng ninh/Số 4 ÷ 6/ngày 14-01-202272

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 69/2021/NQ-HĐND

cỘNG HÒA XÃ HỘI cHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về ban hành 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 do tỉnh Quảng Ninh quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
kHóA XIV - kỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh năm 2009; Luật Giá năm 2012; Nghị định số 
149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Giá; 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; Quyết định số 5160/
QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành định mức kinh 
tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2;

Xét Tờ trình số 8425/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 82/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường 
hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

1. Phạm vi áp dụng: Nghị quyết này quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-
CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của 
Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng 
Ninh quản lý.
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2. Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

3. Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo các cơ sở 
y tế tổ chức mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực 
tế sử dụng và đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, 
hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực.

2. Thường trực, các ban, các tổ và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 
12 năm 2021./.

cHỦ TỊcH
(Đã ký)

Nguyễn Xuân ký
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PHụ Lục. MỨc GIÁ DỊcH Vụ XÉT NGHIỆM SARS-cOV-2  
(cHƯA BAO GỒM SINH PHẨM XÉT NGHIỆM) kHÔNG THUỘc PHẠM 

VI THANH TOÁN cỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG cÁc cƠ SỞ kHÁM 
BỆNH, cHỮA BỆNH cỦA NHÀ NƯỚc DO TỈNH QUẢNG NINH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 
 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

ĐVT: đồng./.

STT DANH Mục DỊcH Vụ MỨc GIÁ

I Xét nghiệm SARS-coV-2  Ag test nhanh 16.400

II Xét nghiệm SARS-coV-2  Ag miễn dịch tự động/bán tự 
động 38.500

III Xét nghiệm SARS-coV-2  bằng kỹ thuật Realtime RT-PcR 
trong trường hợp mẫu đơn, gồm 165.600

1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 63.200

2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 102.400

IV Xét nghiệm SARS-coV-2  bằng kỹ thuật Realtime RT-PcR 
trong trường hợp mẫu gộp, gồm

1 Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 92.400

1.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 31.600

1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 60.800

2 Trường hợp gộp 6 - 10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu) 70.500

2.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 30.200

2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 40.300

3 Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm 138.900

3.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 65.900

3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 73.000

4 Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm 118.400

4.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 66.800

4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 51.600
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