
BỘ Y TẾ 
 

 

Số:          /QĐ-BYT 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Nội, ngày       tháng    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị đái tháo đường típ 2” được ban hành tại Quyết định số 5481/QĐ-BYT 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

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; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị đái tháo đường típ 2” được ban hành tại Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau: 

1. Bổ sung TS.BS. Trần Quang Nam – Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại 

học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tham gia biên soạn và thẩm định “Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” 

2. Sửa đổi điểm b, mục 3, trang 37 thành “Chế độ insulin nền – nhanh, trộn hỗn 

hợp (tiêm dưới da) là các lựa chọn để kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân có tăng 

glucose máu kèm bệnh nặng không nguy kịch”. 

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

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục 

trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực 

thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB; 

- Lưu: VT, KCB.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
[daky] 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn  
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