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THÔNG BÁO 

 Về việc tiếp tục hoàn trả chênh lệch phí dịch vụ 

xét nghiệm test nhanh COVID-19 (Lần 5) 
(tại thời điểm từ ngày 01/7/2021 đến ngày 09/11/2021) 

 

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 01/7/2021 đến 
ngày 09/11/2021. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum thông báo tiếp tục hoàn trả 
chênh lệch phí dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19, như sau: 

1. Đối tượng được hoàn trả: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tự nguyện 
thực hiện dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 (có tên trong danh sách xét 

nghiệm dịch vụ của đơn vị) đã trả chi phí dịch vụ 238.000 đồng/lần xét nghiệm 
test nhanh trong thời điểm từ ngày 01/7/2021 đến ngày 09/11/2021 tại Cơ sở 3 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Địa chỉ: Số 151 Hai Bà Trưng- phường Quyết 
Thắng- thành phố Kon Tum- tỉnh Kon Tum).  

2. Địa điểm thực hiện hoàn trả: Tại phòng Tài chính- Kế toán Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật (Địa chỉ: Cơ sở 1- số 405 Bà Triệu- phường Quyết Thắng-
thành phố Kon Tum- tỉnh Kon Tum; số điện thoại liên hệ: 0260.3862.940). 

3. Thời gian hoàn trả: Từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 
30/4/2023 (thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định). 

Lưu ý: Khi đến liên hệ cần mang theo 01 trong các loại giấy tờ như: 
CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu  hoặc phiếu kết quả xét nghiệm 

hoặc hóa đơn thu tiền của đơn vị đã phát hành . 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết để 
giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Niêm yết; 
- Sở Y tế (báo cáo); 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Các UBND huyện, thành phố;  
- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; 
- Các TTYT huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo TT KSBT; 
- Đăng Website (https://cdckontum.vn); 
- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Lộc Vương 
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