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BÁO CÁO 

Kết quả tình hình sử dụng Test nhanh kháng nguyên  

phục vụ phòng chống dịch Covid-19 

(Từ ngày 05/5 đến ngày 12/5/2022) 

 

 

Thực hiện Công văn số 1979-CV/VPTU ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Văn 

phòng Tỉnh ủy về việc chủ động mua kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2 phục vụ xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19; Công văn số 5889/SYT-

KHTC ngày 16/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo hàng tuần tình 

hình xét nghiệm nhanh kháng nguyên phục vụ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. 

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn-Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 

PCD Covid-19 thị xã báo cáo tuần tình hình triển khai và kết quả tổng hợp xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên phục vụ PCD Covid-19 trên địa bàn, từ ngày 05/5-

12/5/2022, cụ thể như sau: 

 

TT 
Tên test nhanh 

(Ghi rõ tên) 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

hiện có 

(đầu kỳ 

báo cáo) 

Số test 

mua 

trong 

tuần 

Số test 

được hỗ 

trợ trong 

tuần từ 

Công ty… 

Số sử 

dụng 

trong 

tuần 

Hiện còn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=(4)+( 

5)+(6)-(7) 
(9) 

 Tổng cộng          

27.927        

        

156        31.156    

 

1 BIOSYNEX 

COVID 19 AgBss 
Test    22.468        

          

17    
    22.451    

MTTQ (số tồn 

kho) 

2 Antigen Rapid 

Test-ACON 

Biotech  

test         788        
          

35    
         753    

TTYT Tự mua  

( số tồn kho) 

3 Khay thử xét 

nghiệm kháng 

nguyên vius Sat-

coV-2 trong mẫu tỵ 

hầu (Hàn Quốc) 

              4.000            4.000    
MTTT tỉnh 

Thanh Hóa 

4 Biocredit Test             

5 Genbody Test             

6 
Antigen 

Test 
          95        

          

13    
           82    

 

7 
Biomerica 

Test 
2.385     

           

91    
      2.294    

  

8 Easy diagnosis Test 1.576             1.576     

 



2 

 

  

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo hàng tuần tình hình xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên phục vụ PCD Covid-19 trên địa bàn thị xã như trên. Đề nghị Sở Y tế 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- BCĐPCD Covid-19 tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- Thường trực: Thị uỷ; HĐND thị xã (B/c); 

- Chủ tịch UBND thị xã, BCĐPCD thị xã (B/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Tiểu ban xét nghiệm, điều 

trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Sỹ Lân 
 


		lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-12T18:27:42+0700


		2022-05-12T20:19:55+0700


		2022-05-12T20:20:14+0700


		txnghison@thanhhoa.gov.vn
	2022-05-12T20:20:44+0700




