
BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-BYT Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chƣơng trình KHCN 

Lĩnh vực nghiên cứu Bệnh không lây nhiễm 

BỘ TRƢỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Xét kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021 thuộc 5 Chương trình Khoa học và 

công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực Nghiên cứu Bênh lây nhiễm  

được thành lập tại Phụ lục số 2 Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng 07 (Bảy) đề tài khoa học và công nghệ cấp 

Bộ Y tế lĩnh vực nghiên cứu Bệnh lây nhiễm để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 

thuộc 5 Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025 tại phụ 

lục đính kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức quy trình tuyển chọn các đề tài khoa học và công nghệ nêu tại Điều 1 

theo quy định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Báo cáo 

Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Cục trưởng Cục 

Khoa học công nghệ và Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, K2ĐT(2b). 

 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ  

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022 THUỘC 5 CHƢƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 
(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-BYT ngày       /        /2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)  

 

TT Tên đề tài/dự án Định hƣớng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phƣơng thức tổ 

chức thực hiện 

Ghi 

chú 

1 

Nghiên cứu dịch tễ học đái 

tháo đường thai kỳ ở Việt 

Nam và hiệu quả của biện 

pháp dự phòng tại cộng 

đồng. 

1) Xác định tỷ lệ, sự phân bố và một 

số yếu tố liên quan của bệnh đái tháo 

đường thai kỳ (ĐTĐTK) tại Việt 

nam. 

2) Đánh giá hiệu quả can thiệp phòng 

bệnh đái tháo đường thai kỳ bằng 

thay đổi lối sống tại cộng đồng 

1) Báo cáo mô tả tỷ lệ, sự phân bố và một số yếu 

tố liên quan của bệnh đái tháo đường thai kỳ 

(ĐTĐTK) tại Việt nam. 

2) Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả phòng bệnh 

ĐTĐTK bằng thay đổi lối sống tại cộng đồng;  

3) Bản hướng dẫn phòng bệnh ĐTĐTK tại cộng 

đồng. 

4) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành 

5) Đào tạo 01 học viên sau đại học. 

Tuyển chọn 

 

2 

Xây dựng phần mềm và 

ứng dụng trong chẩn đoán 

sàng lọc bệnh võng mạc do 

đái tháo đường ở tuyến y tế 

cơ sở Tại Việt Nam. 

1) Xây dựng cơ sở dữ liệu số bệnh 

võng mạc đái tháo đường trong quần 

thể người Việt Nam 

2) Xây dựng phần mềm chẩn đoán 

sàng lọc bệnh võng mạc do đái tháo 

đường tại tuyến y tế cơ sở 

1) Bộ cơ sở dữ liệu số bệnh võng mạc đái tháo 

đường trong quần thể người Việt Nam 

2) Phần mềm chẩn đoán sàng lọc bệnh võng mạc 

do đái tháo đường tại tuyến y tế cơ sở 

3) Báo cáo đánh giá kết quả việc áp dụng phần 

mềm chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường tại 

Tuyển chọn 

 

dopq.k2dt_Phan Q
uang D

o_20/08/2021 14:29:29



TT Tên đề tài/dự án Định hƣớng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phƣơng thức tổ 

chức thực hiện 

Ghi 

chú 

- Đánh giá việc áp dụng phần mềm 

chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo 

đường tại tuyến y tế cơ sở 

tuyến y tế cơ sở 

4) Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. 

5) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 

6) Đào tạo 01 học viên sau đại học. 

3 

Xác định các biến đổi gen 

liên quan đến bệnh lý huyết 

khối và ứng dụng trong 

chẩn đoán, điều trị và tư 

vấn di truyền có yếu tố gia 

đình 

1) Xác định các biến đổi gen liên 

quan đến bệnh lý huyết khối bằng kỹ 

thuật giải trình tự gen thế hệ mới. 

2) Phân tích các đột biến gen liên 

quan đến bệnh lý huyết khối có tính 

chất gia đình, đột biến gen kháng 

thuốc để đưa ra liệu pháp điều trị phù 

hợp. 

3) Xây dựng quy trình tư vấn di 

truyền, chẩn đoán và điều trị bệnh lý 

huyết khối có yếu tố gia đình. 

1) Báo cáo xác định các biến đổi gen liên quan đến 

bệnh lý huyết khối bằng kỹ thuật giải trình tự gen 

thế hệ mới. 

2) Bộ số liệu và Báo cáo phân tích các đột biến 

gen liên quan đến bệnh lý huyết khối có tính chất 

gia đình, đột biến gen kháng thuốc để đưa ra liệu 

pháp điều trị phù hợp 

3) Quy trình tư vấn di truyền, chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý huyết khối có yếu tố gia đình được phê 

duyệt. 

4) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 

5) Đào tạo 01 học viên sau đại học. 

Tuyển chọn  

4 

Nghiên cứu diễn tiến của 

một số yếu tố nguy cơ tim 

mạch chính trong cộng 

đồng và xây dựng thang 

1) Mô tả diễn tiến của một số yếu tố 

nguy cơ tim mạch chính trong cộng 

đồng của Việt Nam. 

2) Mô tả diễn tiến của một số yếu tố 

1) Báo cáo về xu hướng, diễn tiến của các yếu tố 

nguy cơ tim mạch chính trong cộng đồng bao gồm: 

tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, 

hút thuốc lá, thừa cân béo phì và một số yếu tố liên 

Tuyển chọn  
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TT Tên đề tài/dự án Định hƣớng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phƣơng thức tổ 

chức thực hiện 

Ghi 

chú 

điểm ước tính nguy cơ bệnh 

tim mạch cho người Việt 

Nam. 

nguy cơ tim mạch chính bao gồm: tử 

vong do tim mạch, tai biến mạch 

máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim. 

3) Xây dựng thang điểm ước tính 

nguy cơ bệnh tim mạch cho người 

Việt Nam để phân tầng nguy cơ và 

tối ưu hóa điều trị dự phòng.  

quan đến lối sống 

2) Báo cáo đánh giá xu hướng, diễn tiến theo thời 

gian của các biến cố tim mạch chính như tử vong 

do tim mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ 

tim, suy tim. 

2) Thang điểm ước tính nguy cơ tim mạch cho 

người Việt Nam để phân tầng nguy cơ và tối ưu 

hóa điều trị dự phòng được phê duyệt  

3) Báo cáo So sánh với các thang điểm truyền 

thống trên thế giới. 

4) 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 

5) Đào tạo 01 học viên sau đại học. 

5 

Nghiên cứu biểu hiện của 

các gene Notch, Wnt và 

Hedgehog ở bệnh nhân ung 

thư phổi và ứng dụng trong 

chẩn đoán, tiên lượng ung 

thư phổi nguyên phát 

1) Mô tả sự biểu hiện của một số 

gene Notch, Wnt và Hedgehog (Hh) 

ở bệnh nhân ung thư phổi nguyên 

phát. 

2) Phân tích mối liên quan giữa sự 

biểu hiện của các gene nghiên cứu 

với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng ở bệnh nhân ung thư phổi 

nguyên phát. 

1) Báo cáo kết quả mô tả sự biểu hiện của một số 

gene Notch, Wnt và Hedgehog (Hh) ở bệnh nhân 

ung thư phổi nguyên phát. 

2) Báo cáo kết quả phân tích mối liên quan giữa 

tần số của các gene nghiên cứu với các đặc điểm 

lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phổi 

nguyên phát. 

3) Báo cáo kết quả đánh giá giá trị chẩn đoán (độ 

nhạy, độ đặc hiệu và độ tin cậy) của các gene 

Tuyển chọn  
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TT Tên đề tài/dự án Định hƣớng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phƣơng thức tổ 

chức thực hiện 

Ghi 

chú 

3) Đánh giá giá trị chẩn đoán (độ 

nhạy, độ đặc hiệu và độ tin cậy) của 

các gene nghiên cứu trong chẩn đoán 

sớm và tiên lượng ung thư phổi 

nguyên phát. 

nghiên cứu trong chẩn đoán sớm và tiên lượng ung 

thư phổi nguyên phát. 

4) 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 

5) Đào tạo 01 học viên sau đại học. 

6 

Xác định một số đặc điểm 

Dịch tễ học và xây dựng 

mô hình đánh giá nguy cơ 

ung  

thư nhằm sàng lọc phát 

hiện sớm một số bệnh ung 

thư phổ biến tại Việt Nam 

1) Xác định đặc điểm dịch tễ học của 

một số loại ung thư phổ biến nhất tại 

Việt Nam giai đoạn 2009-2022. 

2) Xây dựng và đánh giá hiệu quả 

của mô hình dự báo nguy cơ ung thư 

áp 

 dụng trong sàng lọc, phát hiện sớm 

một số loại ung thư phổ biến nhất tại 

Việt Nam. 

1) Báo cáo một số đặc điểm Dịch tễ học (Đặc điểm 

sinh học phân tử, di truyền, tỷ lệ và sự phân bố các 

tỷ lệ mắc mới và tử vong) của một số ung thư phổ 

biến nhất nhất tại Việt Nam 2009 - 2022 

2) Báo cáo kết quả cơ sở khoa học, xây dựng mô 

hình 

và đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo nguy cơ 

ung thư áp dụng trong sàng lọc, phát hiện sớm 

một số loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam 

3) Báo cáo kết quả dự báo tỷ suất mắc mới ung thư 

2035 

4) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 

5) Đào tạo 01h học viên sau đại học. 

Tuyển chọn  

7 

Xây dựng và đánh giá hiệu 

quả ứng dụng của quy trình 

sàng lọc ung thư phổi sử 

1) Xây dựng được quy trình sàng lọc 

ung thư phổi sử dụng CT liều thấp 

cho nhóm người có nguy cơ cao tại 

1) Quy trình sàng lọc ung thư phổi sử dụng CT 

liều thấp cho nhóm người có nguy cơ cao tại Việt 

Nam. 

Tuyển chọn  
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TT Tên đề tài/dự án Định hƣớng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phƣơng thức tổ 

chức thực hiện 

Ghi 

chú 

dụng Chụp cắt lớp vi tính 

(CT) liều thấp cho nhóm 

người có nguy cơ cao tại 

Việt Nam 

Việt Nam 

2) Ứng dụng Quy trình và đánh giá 

hiệu quả của quy trình sàng lọc ung 

thư phổi sử dụng CT liều thấp cho 

nhóm người có nguy cơ cao tại Việt 

Nam 

2) Báo cáo đánh giá hiệu quả của quy trình sàng 

lọc ung thư phổi sử dụng CT liều thấp cho nhóm 

người có nguy cơ cao tại Việt Nam 

3) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 

4) Đào tạo 01 học viên sau đại học. 

Tổng số: 07 Đề tài 
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