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Phụ lục 1 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XEM XÉT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 

 

A. Chuẩn bị họp  

1. Thư ký Hội đồng kiểm tra hồ sơ của nghiên cứu viên chính đệ trình Hội 

đồng và lập phiếu đề xuất họp thẩm định đối với hồ sơ đạt yêu cầu. 

2. Chủ tịch Hội đồng chỉ định các ủy viên nhận xét chính về giá trị khoa học, 

phương pháp nghiên cứu, phân tích thống kê, đạo đức nghiên cứu, khía 

cạnh chuyên môn và tổ chức triển khai (Nhận xét chính 1: thường là thành 

viên chuyên môn, nhận xét chính 2: thường là những thành viên không 

thuộc lĩnh vực chuyên môn).   

3. Chủ tịch Hội đồng có thể mời chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp 

cần thiết. 

4. Cung cấp hồ sơ giấy cho các ủy viên nhận xét, chuyên gia tư vấn độc lập, 

gửi hồ sơ điện tử cho các thành viên dự họp khác và sắp xếp lịch họp xét 

duyệt. 

5. Các ủy viên nhận xét, chuyên gia tư vấn độc lập gửi bản nhận xét cho thư 

ký Hội đồng trước ít nhất 24 giờ so với thời điểm bắt đầu họp để tổng 

hợp, báo cáo chủ tọa phiên họp, tập trung vào các nội dung sau: 

a. Những thiếu sót của hồ sơ cần hoàn thiện (những tài liệu cần bổ 

sung, thay thế; những thông tin cần bổ sung, làm rõ, cụ thể hơn; 

những thông tin thiếu cơ sở khoa học; những “câu/ đoạn văn mẫu” 

áp dụng không phù hợp; những lỗi chính tả, ngữ pháp, định dạng; 

những điểm thiếu nhất quán trong đề cương và các tài liệu kèm 

theo) 

b. Những vấn đề cần Hội đồng thảo luận. 

c. Các câu hỏi với nghiên cứu viên, nhà tài trợ, chuyên gia tư vấn độc 

lập (về đạo đức, pháp luật, hoặc chuyên ngành hoặc các thủ tục y tế 

cụ thể, cộng đồng, bệnh nhân, …) 

6. Tất cả các thành viên của Hội đồng (không được chỉ định là ủy viên nhận 

xét) cần xem xét đề cương, gửi ý kiến nhận xét cho thư ký Hội đồng để 

tổng hợp và tham gia họp.  

B. Tổ chức họp  
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7. Chủ tịch Hội đồng tham gia tất cả các cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành 

viên cao cấp để điều hành cuộc họp.  

8. Ủy viên nhận xét chính phải tham gia cuộc họp hoặc họp qua điện thọai.     

9. Chuyên gia tư vấn độc lập, các cán bộ liên quan đến nghiên cứu được mời 

tham gia (ví dụ, nghiên cứu viên chính, chuyên gia y khoa, Giám đốc dự 

án, nhà tài trợ, vv...). 

10. Cuộc họp xét duyệt cho mỗi đề cương khoảng 45 phút  

1. Thư ký Hội đồng công bố chương trình, nội quy họp (trình chiếu trên 

slide). 

2. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sự xung đột lợi ích của các thành viên Hội 

đồng với nghiên cứu được xét duyệt, điều kiện họp (Quorum cần: ≥5 

thành viên, ≥ 1 thành viên không chuyên môn, ≥1 thành viên không liên 

kết, thành viên bảo vệ đối tượng) 

3. Thư ký Hội đồng thu thập bản cam kết bảo mật thông tin của các khách 

mời. 

4. Nghiên cứu viên chính trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu 

5. Thư ký hội đồng đọc bản tổng hợp ý kiến nhận xét của các thành viên đối 

với nghiên cứu. 

6. Chủ tọa điều hành phần chất vấn của Hội đồng đối với nghiên cứu viên 

chính, nhà tài trợ. 

7. Khách mời rời khỏi phòng họp khi Hội đồng thảo luận quyết định về đề 

cương nghiên cứu 

8. Các thành viên Hội đồng thảo luận về những điểm cần thống nhất. 

9. Chủ tịch Hội đồng tóm tắt các nhận xét quan trọng, đưa ra quyết định về 

đề cương nghiên cứu chấp thuận/ không chấp nhận/ chấp nhận có điều 

kiện (nêu rõ những điều kiện tiên quyết để được chấp thuận) hoặc trì hoãn 

sự phê duyệt và đưa ra các bước tiếp theo. 

10. Các thành viên của Hội đồng tham gia họp bỏ phiếu có ghi danh đánh giá 

đề cương nghiên cứu. 

11. Thư ký Hội đồng tổng hợp và công bố kết quả bỏ phiếu. 

C. Giải trình các nhận xét  

12. Thư ký Hội đồng tổng hợp các nhận xét và khuyến nghị của các thành 

viên trong phiên họp, bao gồm cả những quan điểm bất đồng, kết luận của 
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Hội đồng trong biên bản phiên họp Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng xem xét 

và ký phê duyệt biên bản họp. 

a. Kết luận trong biên bản phải chỉ rõ: những điều kiện tiên quyết để 

được chấp thuận, những tài liệu cần bổ sung, thay thế; những nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung; những vấn đề cần phải giải trình thêm. 

13. Thông báo bằng văn bản cho nghiên cứu viên chính các ý kiến của Hội 

đồng trong vòng một tuần sau phiên họp. 

14. Nghiên cứu viên chính chỉnh sửa đề cương, hồ sơ nghiên cứu theo kết 

luận của Hội đồng. 

15. Hồ sơ hoàn thiện gửi lại cho Hội đồng bao gồm: bản giải trình của nghiên 

cứu viên chính về việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng, các tài liệu đã được 

sửa đổi, bổ sung.  

a. Giải trình lần lượt từng vấn đề theo thứ tự trong biên bản của Hội 

đồng. 

b. Bản giải trình phải nêu được: ý kiến của Hội đồng, nội dung giải 

trình, tên những tài liệu đã được bổ sung, thay thế hoặc chỉ rõ 

những phần trong các tài liệu liên quan đã được sửa đổi (nếu có). 

D. Phê duyệt  

16. Chủ tịch Hội đồng xem xét phần giải trình của nhóm nghiên cứu (trong 

trường hợp có các yêu cầu sửa đổi) hoặc gửi xin ý kiến chuyên gia (nếu 

cần).  

17. Nếu giải trình chưa đầy đủ, Chủ tịch Hội đồng sẽ gửi bản tóm tắt những 

vấn đề chưa xử lý cho nghiên cứu viên chính để giải trình thêm trước khi 

phê duyệt.  

18. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, thư ký Hội đồng chuẩn bị giấy chứng nhận chấp 

thuận trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, phê duyệt.  

19. Thư ký Hội đồng cung cấp cấp giấy chứng nhận chấp thuận trong vòng 

một tuần sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện cho nghiên cứu viên chính. 

20. Trình hồ sơ cho cấp có thẩm quyền để làm thủ tục xem xét, phê duyệt đề 

cương nghiên cứu đối với nghiên cứu đạt yêu cầu. 


