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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thử nghiệm Tài liệu hướng dẫn  

Quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

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

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

Căn cứ Quyết định số 1708/QĐ-BYT ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

phê duyệt, điều chỉnh dự toán và phê duyệt nội dung, kế hoạch hoạt động thực hiện 

Dự án “Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa 

học/dioxin giai đoạn 2018-2021”năm 2020; 

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Tài liệu hướng 

dẫn Quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ ngày 22/12/2020; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu hướng dẫn Quy trình 

can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ để thực hiện triển khai thử nghiệm; 

Điều 2. Giao Bệnh viện Nhi Trung ương là đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ 

chức tập huấn và triển khai thử nghiệm Quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ 

tự kỷ và báo cáo kết quả thử nghiệm về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh) trước ngày 10/4/2021; 

Điều 3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đầu mối thực hiện giám 

sát hoạt động thử nghiệm, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, đề xuất hoặc 

báo cáo Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo; Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi 

sau khi có báo cáo kết quả thử nghiệm. 

Điều 4. Kinh phí chi cho hoạt động triển khai thử nghiệm được trích từ 

nguồn kinh phí Dự án “Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn 

nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018-2021”, Dự án “Tôi lớn mạnh” và 

các nguồn viện trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh 

phí theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 6. Các Ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý 



Khám, chữa bệnh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Thủ trưởng các đơn 

vị và các Tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cục QLKCB (để t/hiện); 

- Bệnh viện Nhi TW (để t/hiện); 

- Tổ chức CCHIP (để p/hợp t/hiện); 

-  Lưu: VT, KCB. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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