
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN KON RẪY 
____________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

Số:          /TB-YTKR          Kon Rẫy, ngày 19 tháng 01 năm 2023 

    

 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp tục hoàn trả kinh phí chệnh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test 

nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021 
___________ 

 

Thực hiện Công văn số 158/SYT-KHTC ngày 16/01/2023 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả hoàn trả kinh phí 

chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 07 

đến ngày 09 tháng 11 năm 2021 (lần 5). 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy thông báo đến các cá nhân (có danh sách 

kèm theo) đến tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; Địa chỉ: Thôn 13, xã Đăk 

Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (liên hệ trực tiếp với Bà Trương Thị 

Đào, số điện thoại 0342757788) để làm thủ tục nhận lại tiền chênh lệch giá dịch 

vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19. 

Hồ sơ cá nhân mang theo để đối chiếu: 

- Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. 

- Hóa đơn do Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy phát hành. 

Thời gian hoàn trả: Trong giờ hành chính (sáng từ 7h00->11h00 và chiều 

từ 13h00->17h00), bắt đầu từ ngày thông báo đến hết ngày 30/04/2023. 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy giao các Trạm Y tế xã, Phòng khám 

ĐKKV thị trấn Đăk Rve thuộc Trung tâm phối hợp chính quyền địa phương, 

thôn trưởng và đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo rộng 

rãi để cá nhân có tên trong danh sách biết và đến nhận kinh phí Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy hoàn trả./.   

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- UBND huyện; 
- Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND xã, thị trấn; 
- TYT xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Xuân Khánh 
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