
SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN BÀ RỊA      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVBR   Thành phố Bà Rịa, ngày      tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh 

 kháng nguyên SARS-CoV-2 

 

Căn cứ Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19. 

          Căn cứ Công văn số 3653/SYT-KHTC ngày 22 tháng 07 năm 2021 của 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc hướng dẫn thanh toán xét nghiệm bằng 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

          Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 như sau: 

         1. Giá thu xét nghiệm bằng test nhanh: 175.000 đồng/01 mẫu xét nghiệm 

(chi tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SYT ngày 22/7/2021 của 

Sở Y tế). Thời gian áp dụng thực hiện kể từ ngày 22/7/2021.  

        2. Các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 thực hiện thu hộ chi phí xét nghiệm bằng phiếu thu, 

mở sổ sách theo dõi nguồn thu, nộp về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để 

quản lý và nộp vào ngân sách nhà nước. 

        3. Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư 

tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân 

sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch. 

        Nay bệnh viện triển khai đến các khoa, phòng thực hiện số 3653/SYT-

KHTC ngày 22 tháng 07 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc 

hướng dẫn thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá thu xét nghiệm bằng test nhanh: 

175.000 đồng/01 mẫu xét nghiệm, thời gian áp dụng tại Bệnh viện Bà Rịa kể 

từ ngày 23/7/2021. 

Đề nghị trưởng các khoa phòng triển khai đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động được biết. 

(Đính kèm trên phần mềm IDESK: Công văn số 3653/SYT-KHTC ngày 

22/7/2021 của Sở y tế )./ 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 

- Các khoa, phòng (để biết); 

- Lưu: VT, TCKT. 
 

 

 

                                                                           Nguyễn Văn Hương 
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