Trong 82 n v, min Nam chim s lng ông nht là 37, min Bc là 36, min Trung có 7 n v và Tây Nguyên
là 2 n v.
Min Bc: Vin V sinh dch t Trung ng; Vin ào to y hc d phòng và y t công cng; Trng i hc Y t công cng;
Trung tâm Kim soát bnh tt các tnh, thành ph: Hà Ni, Bc Ninh, Bc Giang, Hi Phòng, Thanh Hóa,
Qung Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Hi Dng, in Biên, Ngh An, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Tnh, Nam nh,
Hng Yên; các bnh vin: Bnh Nhit i Trung ng, Nhi Trung ng, Bch Mai, Phi Trung ng, a khoa Trung ng
Thái Nguyên, a khoa tnh Phú Th, a khoa tnh Ninh Bình, Medlatec, a khoa c Giang, 103, 108,
Quân y 110; Vin Y hc d phòng quân i; Trung tâm Chn oán thú y Trung ng; Chi cc Thú y vùng II;
Trung tâm Nhit i Vi-Nga; Chi Cc Thú y vùng III.
Min Trung: Vin Pasteur Nha Trang; Trung tâm Kim soát bnh tt à Nng và Qung Nam; các bnh vin:
a khoa Trung ng Hu, C à Nng, Vinmec à Nng, 199-B Công an.
Tây Nguyên: Vin V sinh dch t Tây Nguyên, Trung tâm Kim soát bnh tt Gia Lai.
Min Nam: Vin Pasteur TPHCM; Vin Y t công cng TPHCM; Trung tâm Kim soát bnh tt các tnh,
phành ph: TPHCM, Cn Th, Kiên Giang, ng Nai, Tây Ninh, Lâm ng, Bà Ra-Vng Tàu, Bc Liêu, Cà
Mau; Trung tâm Y t d phòng Hu Giang; Trung tâm Y t Phú Quc; các bnh vin: Ch Ry, Thng Nht
TPHCM, i hc Y Dc TPHCM (thuc Trng i hc Y Dc TPHCM), Bnh nhit i TPHCM, Nhi ng 1, a khoa tnh
ng Nai, a khoa Thng Nht ng Nai, Phm Ngc Thch, Nhi ng TPHCM, FV-TPHCM, a khoa Trung tâm
An Giang, a khoa tnh Long An, a khoa Thanh V Medic Bc Liêu, Nguyn Tri Phng, qun Th c, Gia An
115, Qun 2, Quân y 175, Quân y 7A; Trung tâm Kim chun cht lng xét nghim y hc; Công ty c phn
Bnh vin a khoa Hoàn M Sài Gòn; Chi cc Thú y vùng VI và vùng VII; Trung tâm Y t d phòng quân i
phía Nam.
B Y t cho bit, t 23/7 n 4/10, nc ta ã thc hin 732.813 xét nghim trong tng s 1.234.274 xét nghim RTPCR t u dch. Trong ó, a Nng ã thc hin 179.915 xét nghim, Hà Ni 130.884 xét nghim và TPHCM ã
thc hin 141.806 xét nghim.
Thc hin ch o ca Th tng Chính ph và Ban Ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19, B Y t tip tc trin
khai các bin pháp phòng chng dch COVID-19. Trong ó có vic ch o trin khai k hoch xét nghim theo
các giai on ca dch bnh, nhóm i tng u tiên; xác nh phng án gp mu xét nghim phù hp, iu chuyn mu
cho các n v khác giám sát, phát hin, cách ly, iu tr kp thi và m báo cht lng kt qu xét nghim, an toàn
sinh hc, tit kim ngun lc.
B cng tip tc ch o qun lý, theo dõi, giám sát cht ch ngi nhp cnh; xét nghim cho ngi nhp cnh theo quy
nh. Tuyt i không lây nhim trong các c s cách ly và t c s cách ly ra ngoài cng ng, c bit khi thc hin
cách ly ti các c s lu trú, khách sn hay các n v cách ly ngoài quân i. X lý nghiêm các trng hp khai
báo y t không trung thc, không thc hin cách ly theo quy nh.
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