
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 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 1 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, xét giao trực tiếp 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, xét giao trực tiếp các đề tài khoa học và công nghệ 

nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để tuyển chọn, xét 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 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 sự thay đổi của 

hàm lượng HbcrAg, 

HBsAg trong quá trình điều 

trị và ứng dụng để đánh giá 

ngưng điều trị các thuốc 

kháng virut ở bệnh nhân 

viêm gan B mạn tính 

1) Xác định được sự thay đổi hàm 

lượng HBcrAg, HBsAg ở bệnh nhân 

viêm gan B mạn tính điều trị bằng 

các thuốc kháng virut 

2) Xác định được tỷ lệ tái phát vi rút 

sau thời gian ngừng thuốc điều trị 

kháng virut ở bệnh nhân viêm gan B 

mạn tính 

1) Báo cáo sự thay đổi hàm lượng HBcrAg, 

HBsAg ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính điều trị 

bằng các thuốc kháng virut 

2) Báo cao Phân tích tỷ lệ tái phát vi rút sau thời 

gian ngừng thuốc điều trị kháng virut ở bệnh nhân 

viêm gan B mạn tính. 

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

ngành. 

4) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học. 

Tuyển chọn 

 

2 

Đánh giá tình trạng kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

hiếu khí trong viêm mũi 

xoang mủ mạn tính ở người 

lớn và đề xuất giải pháp. 

1) Định danh được một số vi khuẩn 

hiếu khí gây viêm mũi xoang mủ 

mạn tính ở người lớn tại một số tỉnh, 

thành phố ở Việt Nam 

2) Xác đinh được mức độ kháng 

kháng sinh và độ nhạy cảm của vi 

khuẩn hiếu khí gây viêm mũi xoang 

1) Báo cáo định danh một số vi khuẩn hiếu khí gây 

viêm mũi xoang mủ mạn tính ở người lớn tại một 

số tỉnh, thành phố ở Việt Nam 

2) Báo cáo về mức độ kháng kháng sinh và độ 

nhạy cảm của vi khuẩn hiếu khí gây viêm mũi 

xoang mủ mạn tính ở người lớn 

3) Bản khuyến cáo về việc sử dụng kháng sinh 

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 

mủ mạn tính ở người lớn  

3) Xây dựng phác đồ điều trị viêm 

mũi xoang mủ mạn tính 

trong điều trị viêm mũi xoang mủ mạn tính ở 

người lớn 

4) Phác đồ điều trị viêm mũi xoang mủ mạn tính. 

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

ngành. 

6) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học 

3 

Đánh giá mức độ tồn lưu 

kháng thể sau tiêm các vắc 

xin có thành phần Viêm 

gan B, Sởi, bạch hầu, ho gà, 

uốn ván, Rubella ở trẻ em 

7-15 tuổi  

1) Đánh giá được mức độ tồn lưu 

kháng thể sau tiêm các vắc xin có 

thành phần Viêm gan B, Sởi, bạch 

hầu, ho gà, uốn ván, Rubella ở trẻ em 

7-15 tuổi 

2) Đánh giá hiệu giá kháng thể sau 

tiêm mũi nhắc lại ở trẻ em 7-15 tuổi 

 

1) Báo cáo đánh giá mức độ tồn lưu kháng thể sau 

tiêm các vắc xin có thành phần Viêm gan B, Sởi, 

bạch hầu, ho gà, uốn ván, Rubella ở trẻ em 7-15 

tuổi 

2) Báo cáo đánh giá hiệu giá kháng thể sau tiêm 

mũi nhắc lại ở trẻ em 7-15 tuổi 

3) Khuyến cáo lịch tiêm phòng vắc xin nhắc lại 

phù hợp duy trì kháng thể. 

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

ngành. 

5) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học 

  

4 

Nghiên cứu kiểu gen SNP 

và VNTR của 

Mycobacterium leprae để 

xác định nguồn gốc, sự 

phân bố và lan truyền bệnh 

1) Xác định kiểu gen SNP và VNTR 

của Mycobacterium leprae từ bệnh 

phẩm lâm sàng bệnh nhân phong 

2) Xác định nguồn gốc, sự phân bố 

và lan truyền bệnh phong ở một số 

1) Quy trình kỹ thuật xác định kiểu gen SNP và 

VNTR của Mycobacterium leprae từ bệnh phẩm 

lâm sàng bệnh nhân phong 

2) Báo cáo xác định kiểu gen SNP và VNTR của 

Mycobacterium leprae từ bệnh phẩm lâm sàng 

Tuyển chọn  

dopq.k2dt_Phan Q
uang D

o_19/08/2021 16:19:08



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

chức thực hiện 

Ghi 

chú 

phong tại một số tỉnh Miền 

trung – Tây nguyên 

tỉnh Miền trung – Tây nguyên bệnh nhân phong 

3) Báo cáo xác định nguồn gốc, sự phân bố và lan 

truyền bệnh phong tại một số tỉnh Miền trung – 

Tây nguyên 

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

ngành. 

5) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học 

5 

Tình trạng nhiễm Rickettsia 

ở cộng đồng dân cư vùng 

châu thổ sông Mekong 

 

1) Xác định thành phần, phân bố các 

loài vật chủ của ve, mò, mạt ở khu 

vực châu thổ Sông Mê Kông. 

2) Xác định thực trạng nhiễm 

Rickettsia ở cộng đồng dân cư khu 

vực nghiên cứu. 

3) Xây dựng quy trình giám sát bệnh 

do Rickettsia ở cộng đồng. 

1) Bộ mẫu tiêu bản. 

2) Báo cáo xác định thành phần, phân bố các loài 

vật chủ của ve, mò, mạt ở khu vực châu thổ Sông 

Mê Kông. 

3) Báo cáo thực trạng nhiễm Rickettsia ở cộng 

đồng dân cư khu vực châu thổ sông Mekong. 

4) Quy trình giám sát bệnh do Rickettsia ở cộng 

đồng. 

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

ngành. 

6) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học 

Tuyển chọn  

6 

Đánh giá sự dịch chuyển 

hình thái bệnh dịch 

COVID-19 ở Việt Nam giai 

đoạn 2020-2022  

1) Phân tích dịch tễ học phân tử SAR 

Covi2 gây bệnh COVID-19 ở Việt 

Nam giai đoạn 2020-2022 

2) Đánh giá sự dịch chuyển hình thái 

1) Báo cáo Phân tích dịch tễ học phân tử viruts gây 

bệnh COVID-19 ở Việt Nam giai đoạn 2020-2022 

2) Báo cáo đánh giá sự dịch chuyển hình thái dịch 

COVID-19 ở Việt Nam giai đoạn 2020-2022 

Xét giao trực 

tiếp. 

Đơn vị chủ trì: 

Viện Vệ sinh 
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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 

dịch COVID-19 ở Việt Nam giai 

đoạn 2020-2022 

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

ngành. 

4) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học 

Dịch tễ TW 

Đơn vị phối hợp: 

Viện Pastuer TP. 

HCM 

7 

Nghiên cứu giá trị của 

cccDNA mô gan và HBV 

RNA huyết tương trong 

theo dõi điều trị bệnh nhân 

viêm gan B mạn tính và xơ 

gan do HBV 

1) Xây dựng được Quy trình đánh 

giá cccDNA trong mô gan và HBV 

RNA huyết tương ở bệnh nhân viêm 

gan B mạn và xơ gan do HBV 

2) Xác định mối liên quan giữa hàm 

lượng cccDNA, HBV RNA huyết 

tương và hàm lượng HbsAg ở bệnh 

nhân viêm gan mạn tính và xơ gan 

do HBV 

1) Quy trình đánh giá cccDNA trong mô gan và 

HBV RNA huyết tương ở bệnh nhân viêm gan B 

mạn và xơ gan do HBV. 

2) Báo cáo kết quả ứng dụng quy trình đánh giá 

cccDNA trong mô gan và HBV RNA huyết tương 

ở bệnh nhân viêm gan B mạn và xơ gan do HBV. 

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

ngành 

4) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học 

Tuyển chọn  

Tổng số: 07 Đề tài 
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