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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề cương Dự án “Khảo sát tỷ lệ  

nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan  

tới nguy cơ nhiễm, tử vong và đặt nội khí quản do COVID-19 tại Việt Nam”  

do Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

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

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

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc 

quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-BYT ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc phê duyệt Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm 

huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ nhiễm, tử vong và đặt nội khí quản 

do COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock, Đại học Sydney 

hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc phê duyệt sung địa bàn nghiên cứu trong Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm 

SARS-CoV-2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ nhiễm, 

tử vong và đặt nội khí quản do COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu y khoa 

Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ; 

Căn cứ Thư đồng ý của Nhà tài trợ ngày 25/02/2021; 

Căn cứ công văn góp ý của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1920/BKHĐT-

KTĐN ngày 07/4/2021; 

 Xét đề nghị của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại công văn số 

181/CV-NĐTƯ ngày 26/02/2021 và công văn số 313/CV-NĐTƯ ngày 08/4/2021 về 

việc xin bổ sung địa bàn nghiên cứu trong Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-

2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ nhiễm, tử vong và 

đặt nội khí quản do Covid-19 tại Việt Nam” và tiếp thu góp ý của các Bộ ngành; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề cương Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm 

SARS-CoV-2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ 
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nhiễm, tử vong và đặt nội khí quản do COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên 

cứu y khoa Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ, cụ thể như sau: 

Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Quảng Ninh, 

Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và sửa đổi, bổ 

sung cho Quyết định số 2715/QĐ-BYT ngày 26/6/2020 và Quyết định số 3955/QĐ-

BYT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 3. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chịu trách nhiệm phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai Dự án theo nội dung đã được phê duyệt, 

đảm bảo thực hiện hiệu quả, theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà 

tài trợ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại nước ngoài; báo cáo kết quả 

thực hiện Dự án đến Bộ Y tế theo quy định. 

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - 

Tài chính; Hợp tác Quốc tế; Cục trưởng các Cục: Quản lý Dược; Quản lý Khám 

chữa bệnh; Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Như Điều 4;    

- Bộ trưởng (để b/cáo);                                                

- Bộ KH&ĐT, Bộ TC; 

- Lưu: VT, KH-TC5.                    

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

[daky] 

 

 
 

Nguyễn Trường Sơn 
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