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Số:        /TB-YTIHDR Ia H’Drai, ngày  26  tháng  7 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp  

Real-time PCR trên địa bàn huyện  

  

 Căn cứ Nghị Quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/2/2021 của Chính Phủ về chi 

phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19; 

Căn cứ Nghị Quyết số 37/NQ-CP, ngày 29/3/2020 của Chính Phủ về một 

số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 4356/BYT-KHTC, ngày 28/5/2021 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 2449/UBND-KGVX, ngày 18 tháng 7 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đón người dân của tỉnh Kon Tum từ 

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương và việc 

vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đi/đến tỉnh bảo đảm việc phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Hợp đồng Nguyên tắc số 01/2021/HĐXN ngày 5/7/2021 của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum với Trung tâm Y tế huyện Ia 

H’Drai về việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức 

phức tạp, để đảm bảo việc triển khai tốt Chính sách của địa phương theo Công 

văn số 2449/UBND-KGVX, ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc đón người dân của tỉnh Kon Tum từ Thành phố Hồ Chí 

Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương và việc vận chuyển hàng hóa 

từ vùng dịch đi/đến tỉnh bảo đảm việc phòng, chống dịch COVID-19.  

Việc đón công dân của huyện đi từ vùng dịch trở về địa bàn là chính sách 

đúng đắn của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Ia H’Drai nói riêng; tuy nhiên ý 

thức của người dân trong chấp hành đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, 

chống dịch bệnh ở một số người dân chưa được nâng cao; ngoài ra để phát hiện 

sớm và tránh bỏ sót những trường hợp đã mang mầm bệnh không biểu hiện triệu 

chứng của bệnh sẽ đưa vào khu cách ly y tế để tổ chức điều trị. 

Để bảo vệ tối đa sức khỏe cho cả cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan dịch 

bệnh tại địa phương cần siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và triển 

khai các xét nghiệm cần thiết.  
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Do vậy, Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai tổ chức ký Hợp đồng nguyên tắc 

với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum về việc cung cấp dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Xét nghiệm Real-time PCR trên địa 

bàn huyện, mức giá cụ thể cho 1 lượt lấy mẫu xét nghiệm khoảng 2.224.000 

đồng, tùy vào giá xăng trên thị trường (có bảng kê chi tiết kính kèm). 

Lưu ý: không áp dụng cho đối tượng có BHYT nằm điều trị ở Khu tổ chức 

cách ly y tế (Trạm y tế xã Ia Dom, thuộc thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum). 

Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai thông báo tới toàn thể người dân trên địa 

bàn huyện biết./. 

 
Nơi nhận:     
- Văn phòng HU-HĐND-UBDN huyện; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã; 

- Lãnh đạo TTYT Ia H’Drai; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG KÊ CHI TIẾT 

Thanh toán giá dịch vụ xét nghiệm Ral-time PCR 
( Kèm theo Thông báo số       /TB-YTIHDR, ngày 26  tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai) 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Xét nghiệm và Công lấy và bảo quản bệnh phẩm Mẫu 01 734.000 734,000 
 

2 Đồ bảo hộ Bộ 01 90.000 90,000 
 

3 Môi trường lấy mẫu Que 01 60.000 60,000 
 

4 Que tăm bông lấy mẫu Que 02 10.000 20,000 
 

5 

Nhiên liệu vận chuyển bệnh phẩm  

Từ nơi lấy mẫu về TTKSBT tỉnh Kon Tum và ngược lại 

(300km * Định mức 0,2* giá xăng hiện tại) 

Lần  01 1.320.000 1,320,000 

Giá xăng thực tế tại 

thời điểm lấy mẫu 

Tổng cộng 2,224,000  

Bằng chữ: Hai triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn đồng chẳn 

 

* Ghi chú: Căn cứ theo giá xăng thực tế tại thời điểm lấy mẫu, vận chuyển mẫu. 
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