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BỘ Y TẾ 

 
 

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 phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn  

và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E)  

do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài 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 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thư chính thức phê duyệt ngân sách cho Dự án ngày 10/12/2020 của 

Quỹ Toàn cầu; 

Căn cứ Thỏa thuận bổ sung cam kết thực hiện Dự án giai đoạn 2021-2023 

giữa Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét, Bộ Y tế và UNOPS; 

Căn cứ Công văn số 184/TTg-QHQT ngày 09/02/2021 của Thủ tướng chính 

phủ về việc phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và 

loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021 - 2023; 

Căn cứ Công văn số 15236/BTC-QLN ngày 11/12/2020 của Bộ Tài chính góp 

ý tham gia dự án khu vực dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ cho Bộ Y tế và Công văn số 

1395/BKHĐT-KTĐN ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý kiến về văn 

kiện dự án khu vực RAI3E do Quỹ Toàn cầu tài trợ; 

Xét báo cáo số 182/KH-TC ngày 26/3/2021 về kết quả thẩm định Văn kiện và 

Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng 

thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao 

và Sốt rét tài trợ; 

Xét đề nghị của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tại công 

văn số 148/VSR-QTC ngày 24/02/2021 và công văn số 213/VSR-RAI ngày 22/3/2021 

về việc xin phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt 

rét kháng thuốc Artemisinin” do Quỹ Toàn cầu tài trợ; 

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

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ 

sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu 

phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Dự án: Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc 

Artemisinin. 

2. Nhà tài trợ: Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét. 

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế. 

4. Chủ Dự án: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. 

5. Thời gian thực hiện: 3 năm (từ 2021 đến hết 2023). 

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Dự án sẽ được triển khai tại 196 huyện của 36 

tỉnh trọng điểm sốt rét bao gồm: Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, 

Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ng i, Bình Định, Ph  Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thu n, Bình Thu n, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lăk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm 

Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bà Rịa -

Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang và tại 3 Viện: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 

trùng Trung ương, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh và Cục Quân Y. 

7. Mục tiêu của Dự án: 

7.1. Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục đẩy lùi sốt rét; t p trung cao độ vào những vùng sốt rét lưu hành 

nặng, sốt rét kháng thuốc và các đối tượng nguy cơ cao, từng bước tiến tới loại trừ 

bệnh sốt rét ở các tỉnh có sốt rét lưu hành, củng cố các yếu tố bền vững ngăn chặn sốt 

rét quay trở lại. 

- Đến năm 2023: Tỷ lệ mắc ký sinh trùng sốt rét dưới 0,016/1.000 dân. 

- Tỷ lệ tử vong do sốt rét hàng năm dưới 0,002/100.000 dân. 

- Không để dịch sốt rét xảy ra. 

7.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Mục tiêu 1: Đảm bảo mọi người dân được tiếp c n các dịch vụ chẩn đoán 

sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân. 

- Mục tiêu 2: Bảo vệ người dân trong vùng nguy cơ bằng các biện pháp phòng 

chống muỗi truyền bệnh sốt rét thích hợp. 

- Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch tễ sốt rét và đảm bảo 

năng lực đáp ứng dịch sốt rét. 

- Mục tiêu 4: Nâng cao kiến thức và hành vi của người dân nhằm chủ động 

bảo vệ bản thân trước bệnh sốt rét. 
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- Mục tiêu 5: Quản lý và điều phối hiệu quả chương trình phòng chống và loại 

trừ sốt rét quốc gia. 

8. Tổng vốn của Dự án:  

Tổng vốn Dự án: 25.797.700,60 USD, trong đó: 

- Vốn ODA: 23.579.303 USD do Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Trung ương quản lý và giải ngân cho các đơn vị thực hiện dự án.  

- Vốn đối ứng: 51.683.156.919 VNĐ, tương đương: 2.218.397,60 USD, trong đó:  

+ Nguồn ngân sách Trung ương từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế của Bộ Y 

tế phân bổ cho Ban Quản lý dự án 3 Viện (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Trung ương; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn; Viện Sốt rét - Ký 

sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh) là 3.393.040.000 VNĐ. 

+ Nguồn ngân sách địa phương phân bổ vốn đối ứng cho các Ban Quản lý dự 

án tỉnh, huyện tại địa phương là 48.290.116.919 VNĐ. 

Điều 2. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương chịu trách nhiệm 

trước pháp lu t và tổ chức thực hiện Dự án theo các nội dung được phê duyệt tại 

Điều 1 của Quyết định này và Văn kiện Dự án (kèm theo), đảm bảo hiệu quả tuân 

thủ các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đ i của 

các nhà tài trợ nước ngoài phù hợp với quy định của Nhà tài trợ; thực hiện chế độ 

báo cáo theo quy định. 

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

Điều 4. Các  ng (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-Tài 

chính; Hợp tác quốc tế; Trang thiết bị và Công trình y tế; Truyền thông và thi đua 

khen thưởng; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng; Quản lý Khám chữa bệnh; Quản lý 

Dược; Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 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; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Bộ KH&ĐT, Bộ TC; 

- Ủy ban nhân dân 36 tỉnh thụ hưởng Dự án; 

- Lưu: VT, KH-TC5. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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