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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục chi tiết về biểu giá dịch vụ tiêm phòng,  

tiêu độc, khử trùng cho động vật và chẩn đoán thú y tại  

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NÔI VÀ THÚ Y ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QG13 ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật giá; 

Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn 

đoán thú y và dịch vụ khiểm nghiệm thuốc dung cho động vật; 

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 01/02/2016 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định về tổ chức và 

hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản cuộc họp tập thể lãnh đạo chủ chốt 

Chi cục về biểu giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật và 

Chẩn đoán thú y theo Thông tư 283/2016/TT-BTC; 

Theo đề nghị của Trưởng trạm Chẩn đoán Xét nghiệm tại Tờ trình số 

24/TTR-CĐXN ngày 13/12/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - 

Tổng hợp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục chi tiết biểu giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật và Chẩn đoán thú y tại Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai” (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỐNG NAI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

                       Số:            /QĐ-CCCNTY 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
 

Đồng Nai, ngày       tháng 12 năm 2022 
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1. Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm: 

 a) Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và 

định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai, Cục Thuế Đồng 

Nai theo Quy định. 

 b) Triển khai niêm yết công khai Danh mục chi tiết biểu giá dịch vụ tiêm 

phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật và chẩn đoán thú y tại các đơn vị có liên 

quan thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai. 

2. Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm: Tổ chức thực hiện các dịch vụ chuyên 

môn về tư vấn, chẩn đoán xét nghiệm theo đúng mức giá quy định tại Quyết 

định này; hàng tháng thu, nộp tiền về bộ phận Kế toán Chi cục theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế 

Quyết định số 01/QĐ-CCCNTY ngày 02 tháng 01 năm 2017 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Danh mục chi tiết và biểu giá 

dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật và chẩn đoán thú y tại Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai. 

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính -Tổng hợp, Kế toán trưởng, Trạm 

Chẩn đoán Xét nghiệm; Trưởng các Phòng, Trạm trực thuộc Chi cục và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- Cục Thuế Đồng Nai; 

- Chi cục Trưởng và các Phó CCT; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, HCTH./.(Huyền 5b) 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Trường Giang 
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Phụ lục 1 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ  

TIÊM PHÒNG, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG CHO ĐỘNG VẬT 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CCCNTY ngày        /12/2022 của Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai) 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
Mức giá (VNĐ) 

I Tiêm phòng cho động vật     

1 Tiêm phòng trâu, bò, ngựa     

  Mũi đầu Lần/con                     4.400  

  - Từ mũi thứ 2 Lần/con                     1.700  

2 Tiêm phòng lợn, dê, cừu     

  - Mũi đầu Lần/con                     2.600  

  - Từ mũi thứ 2 Lần/con                     1.700  

3 Tiêm phòng chó, mèo Lần/con                     5.300  

4 Tiêm phòng gia cầm Lần/con                        300  

II Tiêu độc, khử trùng cho động vật     

1 Xe ô tô Lần/cái                   45.000  

2 Các loại xe khác Lần/cái                   12.000  

3 

Sân, bến bãi, khu cách ly kiểm dịch, 

cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất con 

giống, ấp trứng, cơ sở giết mổ động 

vật, chế biến sản phẩm động vật, cơ 

sở kinh doanh động vật, sản phẩm 

động vật, chợ mua bán sản phẩm 

động vật 

m2                        800  

Ghi chú: 

  - Mục I “Tiêm phòng cho động vật”: Chưa tính tiền vắc xin; 

- Mục II “Tiêu độc, khử trùng cho động vật”: Đã tính tiền hóa chất. 

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 
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Phụ lục 2 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN THÚ Y  
( Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCTH ngày         /12/2022 của Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai) 
 

 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Mức giá mới 

(VNĐ) 

I Động vật trên cạn     

1 Tư vấn xét nghiệm Lần        45.500  

2 Lấy mẫu     

2.1 Lấy mẫu máu trâu bò Mẫu        28.000  

2.2 
Lấy mẫu máu tiểu gia súc (lợn, chó, mèo, 

thỏ….) Mẫu 
       17.000  

2.3 Lấy mẫu máu gia cầm Mẫu          4.300  

2.4 Lấy mẫu khác (swab, phân..) Mẫu          7.300  

3 Chẩn đoán bệnh lý học     

3.1 Mổ khám đại gia súc (thực địa) Mẫu      208.000  

3.2 
Mổ khám một số bệnh truyền lây nguy hiểm 

(dại,….) Mẫu 
     171.000  

3.3 Mổ khám tiểu gia súc (lợn, chó, mèo, thỏ,…) Mẫu        45.000  

3.4 Mổ khám gia cầm Mẫu        26.000  

4 Xét nghiệm     

4.1 Xét nghiệm vi rút     

4.1.1 

Phát hiện bằng kỹ thuật Real time RT-PCR 

đối với 01 trong số những vi rút RNA gây 

bệnh sau: 

Gia cầm: Newcastle (gà); Gumboro (gà); 

Viêm phế quản (gà); Cúm gia cầm (1 subtype 

(gene), vd: H5 hoặc N1 hoặc N6) 

Lợn (Heo): Dịch tả lợn; lở mồm long móng; 

PRRS (dòng Bắc Mỹ/Trung Quốc hoặc Châu 

Âu); PED; TGE. 

Trâu bò: Lở mồm long móng... 

Khác: Xuất huyết thỏ; Dại và các bệnh do vi 

rút RNA khác trên động vật. 

(Mẫu xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            583.000  

4.1.2 
Phát hiện bằng kỹ thuật Real time RT-PCR 

đối với 01 vi rút RNA gây bệnh. 

(Mẫu đã chiết tách RNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            241.000  
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STT 

Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Mức giá mới 

(VNĐ) 

4.1.3 

Phát hiện và định type bằng kỹ thuật RT-PCR 

đối với 01 trong số những vi rút RNA gây 

bệnh sau:Gia cầm: xác định subtype cúm gia 

cầm (1 subtype (gene), vd: H5 hoặc N1 hoặc 

N6)Lợn (heo): định type vi rút lở mồm long 

móng (1 serotype O, A hoặc Asia)Trâu bò: 

định type vi rút lở mồm long móng (1 

serotype O, A hoặc Asia)Khác: Phát hiện vi 

rút RNA khác gây bệnh trên động vật.(Mẫu 

xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            921.000  

4.1.4 
Phát hiện và định type bằng kỹ thuật RT-PCR 

đối với 01 vi rút RNA gây bệnh. 

(Mẫu đã chiết tách RNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            223.000  

4.1.5 

Phát hiện bằng kỹ thuật Real time PCR đối 

với 01 trong số những vi rút DNA gây bệnh 

sau: 

Gia cầm: Dịch tả vịt, Marek 

Lợn: dịch tả lợn Châu phi, PCV-2, giả dại 

trên lợn 

Khác: Đậu dê, u nhầy ở thỏ và các bệnh do vi 

rút DNA khác trên động vật. 

(Mẫu xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            520.000  

4.1.6 
Phát hiện bằng kỹ thuật Real time PCR đối 

với 01 vi rút DNA gây bệnh. 

(Mẫu đã chiết tách DNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            220.000  

4.1.7 
Phát hiện bằng kỹ thuật PCR đối với 01 vi rút 

DNA gây bệnh trên động vật. 

(Mẫu xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            510.000  

4.1.8 
Phát hiện bằng kỹ thuật PCR đối với 01 vi rút 

DNA gây bệnh trên động vật.  

(Mẫu đã chiết tách DNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            197.000  

4.1.9 
Xác định serotype vi rút lở mồm long móng 

bằng kỹ thuật AgELISA 
Mẫu             577.000  

4.1.10 

Phát hiện bằng phương pháp ELISA đối với 

kháng thể kháng 01 trong số những vi rút gây 

bệnh dịch tả lợn, PRRS, PCV, PED, TGE, giả 

dại và các bệnh khác. 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            160.000  

4.1.11 
Định lượng kháng thể cúm gia cầm bằng 

phương pháp HI 
Mẫu               90.000  
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STT 
Danh mục 

Đơn vị 

tính 

Mức giá mới 

(VNĐ) 

4.1.12 
Định lượng kháng thể Newcastle bằng phương 

pháp HI 
Mẫu               49.000  

4.1.13 

Định tính kháng thể LMLM bằng phương 

pháp LP ELISA (1 serotype O hoặc A hoặc 

Asia1) 

Mẫu             161.000  

4.1.14 
Định lượng kháng thể LMLM bằng phương 

pháp LP ELISA (1 serotype O hoặc A hoặc 

Asia1) 

Mẫu             265.000  

4.1.15 
Phát hiện bằng phương pháp ELISA 3ABC 

đối với kháng thể kháng vi rút gây bệnh lở 

mồm long móng 

Mẫu             200.000  

4.1.16 

Phát hiện bằng phương pháp ELISA đối với 

kháng thể kháng một trong số những vi rút 

gây bệnh như Gumboro (gà), viêm phế quản 

(gà), viêm thanh khí quản (gà), Avialeukosis 

và các bệnh khác 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            114.000  

4.1.17 
Phát hiện bằng phương pháp ELISA đối với 

kháng thể kháng một vi rút gây bệnh khác 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            114.000  

4.1.18 
Phát hiện kháng nguyên vi rút dịch tả lợn bằng 

phương pháp ELISA 
Mẫu             160.000  

4.2 Xét nghiệm vi trùng Mẫu   

4.2.1 
Phát hiện kháng thể Mycoplasma 

hyopneumoniae bằng phương pháp ELISA 
Mẫu             110.000  

4.2.2 
Phát hiện kháng thể Mycoplasma galliseptium 

bằng phương pháp ELISA 
Mẫu             110.000  

4.2.3 
Phát hiện kháng thể Actinobaccilus pleuro 

pneumonia bằng phương pháp ELISA 
Mẫu             202.000  

4.2.4 
Phát hiện kháng thể Heamophilus parasuis 

bằng phương pháp ELISA 
Mẫu             110.000  

4.2.5 
Phát hiện kháng thể lao bò bằng phương pháp 

ELISA 
Mẫu             295.000  

4.2.6 

Phát hiện kháng thể Mycoplasma 

gallisepticum ở gia cầm bằng phương pháp 

ngưng kết 

Mẫu               39.000  

4.2.7 
Phát hiện kháng thể Salmonella pullorum ở 

gia cầm bằng phương pháp ngưng kết 
Mẫu               39.000  

4.2.8 
Phát hiện kháng thể kháng các vi khuẩn khác 

bằng phương pháp ngưng kết nhanh 
Mẫu               39.000  

4.2.9 
Phản ứng dò lao (Tuberculine) nội bì/gộp 5 

mẫu 
Mẫu             338.000  
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STT 
Danh mục 

Đơn vị 

tính 

Mức giá mới 

(VNĐ) 

4.2.10 
Phát hiện vi khuẩn Actinobaccilus pleuro 

pneumonia bằng phương pháp Realtime-PCR 
Mẫu             538.000  

4.2.11 
Phát hiện vi khuẩn Mycoplasma 

hyopneumoniae bằng phương pháp Realtime-

PCR 

Mẫu             538.000  

4.2.12 
Phát hiện kháng thể Sảy thai truyền nhiễm 

bằng phương pháp ELISA 
Mẫu             126.000  

4.2.13 
Phát hiện kháng thể Sảy thai truyền nhiễm 

bằng phương pháp Rose Bengal 
Mẫu               80.000  

4.2.14 
Phát hiện kháng thể Leptospira bằng phương 

pháp MAT 
Mẫu               100.000 

II Thủy sản     

1 

Phát hiện bằng phương pháp Realtime PCR 

đối với 01 vi rút DNA hoặc 01 vi khuẩn hoặc 

01 ký sinh trùng gây bệnh sau: - Vi rút gây 

bệnh: WSSV, KHV và các vi rút khác gây 

bệnh trên động vật thủy sản. 

- Vi khuẩn gây bệnh: AHPND, vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ 

trên cá da trơn và các vi khuẩn khác gây bệnh 

trên động vật thủy sản. 

- Ký sinh trùng gây bệnh: bệnh do ký sinh 

trùng perkinsus và các ký sinh trùng khác gây 

bệnh trên động vật thủy sản 

(Mẫu xét nghiệm là mẫu nguyên gốc) 

 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            540.000  

2 
Phát hiện 01 vi rút DNA hoặc 01 vi khuẩn gây 

bệnh bằng phương pháp Realtime PCR 

 (Mẫu đã chiết tách DNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            245.000 

3 

Phát hiện bằng phương pháp PCR đối với 01 

vi rút DNA hoặc 01 vi khuẩn hoặc 01 nấm 

hoặc 01 ký sinh trùng gây bệnh sau : 

- Vi rút gây bệnh: MBV, WSSV, IHHNV, 

HPV và các vi rút khác gây bệnh trên động vật 

thủy sản. 

- Vi khuẩn gây bệnh: Sữa trên tôm hùm, 

AHPND, vi khuẩn Aeromonas hydrophyla 

gây bệnh trên cá, vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá da trơn 

và các vi khuẩn khác gây bệnh trên động vật 

thủy sản. 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            497.000  
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- Ký sinh trùng, nấm gây bệnh: EUS, bệnh vi 

bào tử trên tôm, bệnh do ký sinh trùng 

perkinsus và các ký sinh trùng khác gây bệnh 

trên động vật thủy sản. 

(Mẫu xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

4 

Phát hiện bằng phương pháp PCR đối với 01 

vi rút DNA hoặc 01 vi khuẩn hoặc 01 nấm 

hoặc 01 ký sinh trùng gây bệnh.  

(Mẫu đã chiết tách DNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            245.000  

5 

Phát hiện bằng phương pháp Realtime RT-

PCR đối với 01 vi rút RNA gây bệnh sau: Vi 

rút gây bệnh: YHV, TSV, VNN, SVCV và các 

vi rút khác gây bệnh trên động vật thủy sản. 

(Mẫu  xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            461.000  

6 

Phát hiện bằng phương pháp Realtime RT-

PCR đối với 01 vi rút RNA gây bệnh  (Mẫu 

đã chiết tách RNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            212.000  

7 

Phát hiện bằng phương pháp RT-PCR đối với 

01 vi rút RNA gây bệnh sau:Vi rút gây bệnh: 

YHV, TSV, VNN, IMNV và các vi rút khác 

gây bệnh trên động vật thủy sản. 

(Mẫu xét nghiệm là mẫu nguyên gốc). 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            619.000  

8 

Phát hiện bằng phương pháp RT-PCR đối với 

01 vi rút RNA gây bệnh. (Mẫu đã chiết tách 

RNA) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            300.000  

9 

Phân lập trên tế bào đối với các vi rút như: 

VNN, SVCV, KHV và các vi rút khác gây 

bệnh trên động vật thủy sản.(Mẫu xét nghiệm 

là mẫu nguyên gốc) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            248.000  

10 
Phát hiện bào tử ký sinh trùng bằng kỹ thuật 

nuôi cấy (RFTM) 

Mẫu/ 

chỉ tiêu 
            125.000  

  

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT); 

- Các chỉ tiêu xét nghiệm, nền mẫu khác không có trong Danh mục này 

sẽ được tính theo chỉ tiêu hoặc phương pháp xét nghiệ tương đương. 
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