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Số:          /QĐ-BYT
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành cập nhật Hướng dẫn điều trị Lao kháng thuốc  

  

 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 Bộ Y tế; 

Xét đề nghị của Chương trình chống lao Quốc gia; 

Xét Biên bản họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu tài liệu cập nhật Hướng 

dẫn điều trị lao kháng thuốc ngày 20/4/2021 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Cập nhật hướng dẫn điều trị 

bệnh lao kháng thuốc” thay thế các nội dung liên quan đến nguyên tắc và hướng 

dẫn điều trị lao kháng thuốc của “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh lao” ban hành theo Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

Điều 2. “Cập nhật Hướng dẫn điều trị bệnh lao kháng thuốc” áp dụng cho 

tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân trên cả nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 4. Các ông, bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh 

Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; 

Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp); 

- Cục Quân y Bộ Quốc phòng; Cục Y tế Bộ Công An 

- BV lao &bệnh phổi, TTPCCBXH, TTYTDP các tỉnh, 

  CDC thành phố trực thuốc TW; 

- Cổng TTDT Bộ Y tế, website cục QLKCB; 

- Lưu: VT; KCB; PC 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
[daky] 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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