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Thư Chủ tịch
Kính gửi các thành viên Hội Y tế Công cộng Việt Nam và
các bạn,
Nhìn lại một năm vừa qua, Hội Y tế Công cộng Việt Nam
(Hội YTCC Việt Nam) chúng ta có những thay đổi đáng
kể. Thành công của Hội nghị Y tế Công cộng khu vực
châu Á Thái Bình Dương lần thứ 4 (APCPH 2013) với
chủ đề “Biến đổi khí hậu và sức khỏe quần thể” do Hội
YTCC Việt Nam và Hiệp hội Y tế Công cộng Thế giới phối
hợp tổ chức tại Thành phố Nha Trang tháng 11/2013 tạo
nên uy tín và những ấn tượng sâu sắc với bạn bè trong
GS. Lê Vũ Anh
nước và quốc tế về ngành YTCC của Việt Nam.
Chủ tịch Hội YTCC Việt Nam
Các chương trình trọng điểm của Hội tiếp tục đạt được những thành công trên một
nấc thang mới. Điển hình chương trình Xây dựng thành phố không khói thuốc tại
2 thành phố Huế và Nha Trang đã có tác động mạnh mẽ tới chính quyền địa phương
và cộng đồng dân cư. Các chương trình Nâng cao sức khỏe Người cao tuổi tại Tiền
Hải, Thái Bình, chương trình Công cụ đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường
tổng hợp của chất thải từ người và động vật tại Việt Nam … đã thu hút được sự
quan tâm, tham gia có hiệu quả của chính quyền địa phương, các hộ gia đình và các cá
nhân trong địa bàn.
Hoạt động truyền thông và vận động chính sách được duy trì và đẩy mạnh trên các
kênh truyền thống của Hội như báo chí, trang tin điện tử, bản tin, youtube, facebook.
Nổi bật là sự ra đời số đầu tiên và ra mắt của Tạp chí Vietnam Journal of Public
Health vào tháng 11 năm 2013. Tạp chí được xây dựng tiến tới đạt chuẩn các tạp chí
quốc tế danh tiếng trên thế giới.
Chúng ta tự hào với những thay đổi mà chúng ta thực hiện được trong năm qua. Khi
đọc báo cáo thường niên các con số sẽ tự nói lên những hiệu quả của 1 năm hoạt động.
Nhìn về phía trước, Hội YTCC Việt Nam tiếp tục củng cố và xây dựng các mối quan
hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhà tài trợ tiềm năng, tiếp tục công cuộc
vì một nền y tế công cộng tốt đẹp hơn.
Chủ tịch

GS. Lê Vũ Anh
HOÄI Y TEÁ COÂNG COÄNG VIEÄT NAM * 138 Giaûng Voõ, Ba Ñình, Haø Noäi
Ñieän thoaïi: 844 6266 2348 * Fax: 844 3736 6265 * E-mail: vpha@vpha.org.vn * Website: www.vpha.org.vn
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Tổ chức thành công Hội nghị Y tế Công cộng khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 4

Điểm nổi bật đáng chú ý của năm 2013 là thành công của Hội nghị Y tế Công cộng khu vực châu Á
Thái Bình Dương lần thứ 4 (APCPH 2013) với chủ đề “Biến đổi khí hậu và sức khỏe quần thể” do
Hội YTCC Việt Nam và Hiệp hội Y tế Công cộng Thế giới phối hợp tổ chức tại Thành phố Nha Trang
tháng 11/2013. Thành công của Hội nghị đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao uy tín của
Hội YTCC Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế.

Khai mạc Hội nghị APCPH 2013

Phiên thảo luận toàn thể tại
Hội nghị APCPH 2013

Dạ tiệc tại Hội nghị APCPH
với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

hương trình Nâng cao sức khỏe Người cao tuổi (NCT) tại Tiền Hải, Thái Bình tiếp tục duy
C
trì các hoạt động tại xã Phương Công, thị trấn Tiền Hải, đồng thời tiếp tục mở rộng ra 4 xã khác.
Chương trình của Hội YTCC Việt Nam đã vinh dự được chọn là 1 trong 5 sáng kiến tốt nhất giúp NCT
cải thiện sức khỏe và tham gia đóng góp tích cực cho phát triển xã hội trong khuôn khổ Hội nghị
Quốc tế Sáng kiến về NCT do Hiệp hội Quốc tế về Người cao tuổi và Hiệp hội Hội đồng Cao niên
TURYAK đồng tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (http://www.ifa-ﬁv.org/ifa-activities/ifaconferences-meetings/istanbul/age-friendly-innovation-competition/).

APCPH 2013

• Gần 300 đại biểu đến từ
33 quốc gia

4 báo cáo tổng quan
• 10 phiên chuyên đề

•

• Phiên thảo luận toàn thể:
“Định hướng nghiên
cứu về biến đổi khí hậu
và sức khỏe quần thể
trong tương lai tại khu
vực Châu Á Thái Bình
Dương”.

6 xã triển khai chương trình
• Thị trấn Tiền Hải
• Xã Phương Công
• Xã Tây Tiến
• Xã Tây Giang
• Xã Nam Hà
• Xã Đông Cơ
* Hơn 300 hội viên
*

Kết nạp hội viên YTCC NCT
tại xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình

Tập huấn Take 10!
cho các hội viên

Chương trình nâng cao sức khỏe
NCT tại Tiền Hải là 1 trong 5 sáng
kiến tốt nhất giúp NCT cải thiện sức
khỏe và tham gia phát triển xã hội

Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) hướng

tới xây dựng thành phố không khói thuốc tại 2 thành phố Nha
Trang và Huế đã đạt được những thành công đáng ghi nhận. Lễ
công bố hướng tới xây dựng thành phố không khói thuốc được
UBND thành phố tổ chức vào tháng 5/2012 đã cho thấy sự cam
kết và quyết tâm của lãnh đạo 2 thành phố trong công tác này. Chỉ
thị 12/2012/CT-UBND của TP Huế và Kế hoạch 2271/UBND-YT
của TP Nha Trang đồng thời được ban hành nhằm tăng cường cho
chính sách PCTHTL. Đoàn kiểm tra liên ngành công tác PCTHTL
đã được thành lập, cùng cơ chế giám sát, kiểm tra hàng tháng và
hàng quý sẽ đảm bảo cho hiệu quả của chính sách PCTHTL.
Những kinh nghiệm xây dựng thành phố Huế và Nha Trang không
khói thuốc đã được xuất hiện trên trang chủ của website
http://www.tobaccofreeunion.org/ của Liên minh phòng chống
Lao và bệnh Phổi quốc tế. Đồng thời, những kinh nghiệm này sẽ
được chia sẻ như một mô hình hiệu quả để vận động cho Luật
PCTHTL tại Trung Quốc trong thời gian tới.

1 trong 5 sáng kiến giúp
NCT cải thiện sức khỏe
và đóng góp cho sự phát
triển xã hội.

Tại Tp. Huế và Nha Trang
• Gần 15000 biển báo phát
cho các đơn vị
•

3000 đề can thành phố

không khói thuốc
Gắn đề can “Huế - Thành phố không
khói thuốc” trên phương tiện giao
thông công cộng trong Lễ Phát động
Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần
lễ quốc gia không khói thuốc

Ông Takeshi Kasai (bên phải), Trưởng đại
diện WHO tại Việt Nam thăm quan mô
hình bệnh viện không khói thuốc tại
Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

•

160 biển cơ quan không

khói thuốc
•

8 pa-nô thành phố không
khói thuốc

•

18 lớp tập huấn cho lãnh
đạo thành phố và các sở,
ban, ngành và các đơn vị

•

4 chiến dịch ra quân giám
sát trong năm

• Giám sát 800 cơ sở, đơn vị.

khỏe sinh thái (Ecohealth) và Một sức khỏe (One Health)
Sđangức được
coi là những cách tiếp cận liên ngành của tương lai để
bảo vệ sức khỏe con người, động vật và môi trường. Hội YTCC Việt
Nam là một trong những đơn vị tiên phong trong việc phát triển và
áp dụng cách tiếp cận mới này ở Việt Nam. Hội đang phụ trách đơn
vị điều phối khu vực của chương trình “Sáng kiến xây dựng và phát
triển sức khỏe sinh thái (Ecohealth) tại khu vực Đông Nam Á” cũng
như tham gia và tổ chức các diễn đàn về Sức khỏe sinh thái và Một
sức khỏe ở cấp quốc gia và khu vực.

Nhóm Giám sát & Đánh giá của Hội YTCC Việt Nam đã và sẽ phối hợp
với nhóm nghiên cứu của Đại học Indonesia đánh giá sự thay đổi hành vi
trong việc sử dụng phương pháp Ecohealth nhằm cải thiện năng suất của
các hộ chăn nuôi nhỏ tại Tây Java, Indonesia.

hương trình “Công cụ đánh giá nguy cơ sức khỏe môi
C
trường tổng hợp của chất thải từ người và động vật tại Việt

Nam” triển khai tại xã Hoàng Tây – Kim Bảng, Hà Nam đã thành
công trong việc xây dựng mô hình thử nghiệm quản lý tổng hợp
nguồn chất thải phân người và động vật, giúp cải thiện vệ sinh môi
trường tại các hộ gia đình và cộng đồng địa phương, đưa ra những
khuyến nghị phù hợp để nhân rộng mô hình.

Chăn thả gia cầm tự do tại xã
Hoàng Tây

hợp với Đại học Kỹ thuật Queensland
PvàhốiPhòng
xét nghiệm dioxin triển khai

H

đánh giá về Kiến thức - Thái độ - Thực
hành về dự phòng phơi nhiễm Dioxin và
đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường do
phơi nhiễm với dioxin qua thực phẩm của
Đại diện Hội YTCC Việt Nam tham
người dân sống tại điểm nóng dioxin Sân bay
dự buổi họp của Nhóm hoạt động về
chất da cam/ dioxin
Biên Hòa, Sân bay Đà Nẵng. Nghiên cứu
nhằm đánh giá tính bền vững của chương trình can thiệp y tế công cộng và là cơ
sở dữ liệu để mở rộng địa bàn can thiệp ở các điểm nóng ô nhiễm dioxin trong
tương lai.

Truyền thông và Vận động chính sách

Hoạt động truyền thông về các chương trình, hoạt động của
Hội YTCC Việt Nam được duy trì và đẩy mạnh trên các kênh
truyền thông. Đặc biệt, Hội nghị APCPH 2013 thu hút sự quan
tâm của các báo, đài truyền hình trong nước và quốc tế.
* Xuất bản số đầu tiên và ra mắt của Tạp chí Vietnam
Journal of Public Health (tháng 11 năm 2013).

Tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật ủ
phân cho các hộ gia đình

ội đã
triển khai các
hoạt động
nghiên cứu
đánh giá ban
đầu về thực Phỏng vấn Người khuyết tật
tại tỉnh Bình Định
trạng các
dịch vụ cung cấp cho người khuyết tật
tại tỉnh Bình Định và Đồng Nai nhằm
đưa ra các khuyến nghị nâng cao dịch
vụ hỗ trợ cho người khuyết tật.

Nội dung của Website VPHA
Đầy đủ, phong phú, cập nhật thường xuyên
189 77.1%
Không cập nhật, sơ sài
36 14.7 %
Không quan tâm
13 5.3%
Đầy đủ, phong phú, cập nhật thường xuyên
7
2.9%

Đánh giá của độc giả về nội dung
website Hội YTCC Việt Nam

* Tạp chí Y tế Công cộng được Hội đồng Chức danh Giáo
sư Nhà nước và Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y
nâng điểm cho các bài báo lên tối đa là 1 điểm công trình.
Hội YTCC Việt Nam và các tỉnh hội tích cực tham gia các
chương trình vận động chính sách: Là thành viên tích cực của
Nhóm hoạt động PCTHTL (TCWG), Hội tham gia các Hội nghị,
Lễ ra mắt Tạp chí Vietnam Journal of
Public Health
hội thảo, các cuộc họp của Văn phòng Quốc hội để vận động
cho việc triển khai Luật PCTHTL, tăng thuế các sản phẩm thuốc lá, xây dựng Quỹ PCTHTL, in cảnh báo
sức khỏe lên vỏ bao thuốc lá. Trong lĩnh vực NCT, Hội YTCC Việt Nam tích cực vận động thực thi Luật
Người Cao tuổi, xây dựng cộng đồng thân thiện với NCT…

Các kênh truyền thông:
• Trang tin điện tử:
www.vpha.org.vn
• Bản tin hàng tháng
(12 số/năm)
• Youtube:http://www.youtube.
com/channel/UCuzSO4Ut_D
XSLgPTL1HGLYw
• Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/251140708285806
• Tạp chí Y tế Công cộng (xuất
bản bằng tiếng Việt,
4 số/năm)
• Tạp chí Vietnam Journal of
Public Health (tạp chí quốc
tế xuất bản bằng tiếng Anh
bản in và bản điện tử,
2 số/năm)
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Các chương trình hoạt động xã hội

• Trao quà Tết cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu
học Nguyễn Văn Cừ - xã Bình Minh, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.
• Phối hợp với trường Đại học YTCC tư vấn, sức khỏe miễn phí cho trẻ
em và nhiều hoạt động tình nguyện khác tại xã Phượng Kỳ - một xã
thuộc diện nghèo của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - xã Bình Minh,
huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam vui mừng nhận quà Tết

M ạng lưới tỉnh hội

Cùng với Hội YTCC Việt Nam, mạng lưới các tỉnh hội cũng tích cực tham gia các
hoạt động vận động chính sách, tham gia các chương trình can thiệp YTCC tại địa
phương. Nhiều đơn vị thể hiện sự năng động, tích cực trong các hoạt động như: Hội
YTCC TP. Hồ Chí Minh, Hội YTCC Đồng Tháp, Hội YTCC Khánh Hòa, Hội YTCC Thái
Bình, Chi hội YTCC huyện Tiền Hải…

Hội YTCC Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học
“An toàn thực phẩm và dinh dưỡng với Acid Oxalic”

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
• Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2012-2017
• Tăng cường năng lực cho mạng lưới các tỉnh hội
• Mở rộng hợp tác đa ngành trong nước và quốc tế
• Chương trình PCTHTL:
- Hỗ trợ tăng cường thực thi Luật PCTHTL
- Cung cấp bằng chứng khoa học thông qua việc thực hiện các nghiên cứu/điều tra phục vụ quá trình xây dựng,
ban hành chính sách và triển khai hiệu quả
- Triển khai các mô hình không khói thuốc dựa vào mạng lưới Tỉnh hội YTCC trên cả nước
• Chương trình nâng cao sức khỏe NCT:
- Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi cho hội viên YTCC NCT 6 xã tại huyện
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
- Mở rộng thí điểm chương trình tại 2 địa bàn của tỉnh Khánh Hòa và Đồng Tháp
- Cung cấp bằng chứng khoa học nhằm đẩy mạnh thực thi Luật Người cao tuổi
• Sáng kiến xây dựng và phát triển sức khỏe sinh thái tại khu vực Đông Nam Á:
- Triển khai và xuất bản nghiên cứu phương pháp Giám sát & Đánh giá
- Kết nối mạng lưới và quảng bá hình ảnh
- Điều phối kết nối các hoạt động của các cấu phần nghiên cứu, xây dựng năng lực, thông báo chính sách trong
khuôn khổ dự án vùng
• Truyền thông vận động chính sách:
- Đa dạng hóa các kênh truyền thông của Hội YTCC Việt Nam
- Nâng cao chất lượng Tạp chí Y tế Công cộng và Tạp chí Vietnam Journal of Public Health; xuất bản Tạp chí
Vietnam Journal of Public Health trực tuyến
- Tăng cường các hoạt động vận động chính sách ở cấp trung ương và địa phương trong lĩnh vực PCTHTL, nâng
cao sức khỏe NCT…

Những kết quả đã đạt được trong năm 2013 là nền tảng và động lực cho sự phát triển tiếp theo trong năm 2014.

Tăng cường mạng lưới Y tế Công cộng - Nâng cao sức khỏe cộng đồng

MẠNG LƯỚI TỈNH HỘI
1. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG LÀO CAI

6. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG BÌNH ĐỊNH

Khối 5, Chiềng On, phường Bình Minh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

756 Trần Hưng Đạo – Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: 020.3820930 * Fax: 020.3820931

Tel: 0563793533 * Fax:0563792276

2. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG YÊN BÁI

7. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG KHÁNH HÒA

656 đường Yên Ninh, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Số 3 Hàn Thuyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tel: 0293852479 * Fax: 0293865154

Tel: 0583822947 * Fax: 0583827908

3. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG HẢI DƯƠNG

8. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG TP. HỒ CHÍ MINH

Sở Y tế Hải Dương, 42 phố Quang Trung, Tp. Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

250 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tel: 03203.852216

Website:www.hytcc.org.vn

Fax: 03203. 852216

Email: hoiytecongcongtphcm@gmail.com

4. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG THÁI BÌNH

9. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG ĐỒNG NAI

239 Hai Bà Trưng,Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tel: 036.35014445

Số 1 Đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

Fax:036. 3642709

Tel: 0613.897208 * Fax: 0613890539

5. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ TĨNH

10. HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG ĐỒNG THÁP

71 Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

312 Nguyễn Thái Học, phường 4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tel: 0393.891184 * Fax: 0393.853851

Tel: 0673854133 * Fax: 0673859112

Tel: 0808 4268 – (08)3820 4920

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI YTCC VIỆT NAM
(Nhiệm kỳ 2012-2017)
TT

Họ và tên

Chức vụ trong BCH

TT

Họ và tên

1

GS.TS. Lê Vũ Anh

Chủ tịch

15

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

Ủy viên BCH

2

GS.TS. Lê Quang Cường

Phó Chủ tịch

16

BSCKII. Lường Văn Hom

Ủy viên BCH

3

Ths. Nguyễn Công Cừu

Phó Chủ tịch

17

BS. Nguyễn Thế Hùng

Ủy viên BCH

4

TS. BS. Lê Trường Giang

Phó Chủ tịch

18

Ths. BS. Lê Quang Hùng

Ủy viên BCH

5

GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Phó Chủ tịch

19

BS.CKII. Phan Trọng Khánh

Ủy viên BCH

6

TS.BS. Viên Quang Mai

Phó Chủ tịch

20

TS. Trương Tấn Minh

Ủy viên BCH

7

TS. Trần Đắc Phu

Phó Chủ tịch

21

BSCKII. Phan Thị Ninh

Ủy viên BCH

8

PGS.TS. Bùi Thanh Tâm

Tổng thư ký

22

BS. Nguyễn Xuân Sơn

Ủy viên BCH

9

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Ủy viên BCH

23

BS. Nguyễn Văn Sửu

Ủy viên BCH

10

Ths. Nguyễn Thành Công

Ủy viên BCH

24

Ths.BS. Tôn Thất Thạnh

Ủy viên BCH

11

BSCKII. Phạm Văn Dịu

Ủy viên BCH

25

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

Ủy viên BCH

12

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt

Ủy viên BCH

26

BS. Trần Quang Trung

Ủy viên BCH

13

PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên BCH

27

PGS.TS. Nguyễn Văn Yên

Ủy viên BCH

14

BS. Huỳnh Cao Hải

Ủy viên BCH

Chức vụ trong BCH

GIỚI THIỆU HỘI YTCC VIỆT NAM
HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM
Hội Y tế Công cộng Việt Nam (Hội YTCC Việt Nam) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực YTCC. Được
thành lập vào ngày 6/6/2002, Hội có mạng lưới bao phủ cả 3 miền.
Hội là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội YTCC Thế giới (WFPHA).
SỨ MỆNH
Tập hợp tất cả những cá nhân làm việc trong lĩnh vực YTCC nhằm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra một diễn đàn trao
đổi thông tin YTCC, từ đó vận động các chính sách YTCC, triển khai các nghiên cứu, can thiệp và phát triển ngành YTCC.
MỤC TIÊU TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2017
• Xây dựng cơ cấu tổ chức của Hội YTCC Việt Nam hiệu quả tại các tuyến TW và tỉnh, huyện.
• Nâng cao vai trò vận động chính sách của Hội YTCC Việt Nam thông qua hỗ trợ và tăng cường ứng dụng thực tế các
kết quả nghiên cứu YTCC trong xây dựng và thực hiện các chương trình và chính sách YTCC.
• Nâng cao năng lực Hội YTCC Việt Nam bao gồm cả các thành viên của Hội cũng như các chuyên gia chủ chốt và những
người ra quyết định trong các lĩnh vực phát triển sức khỏe.
• Tăng cường huy động nguồn lực và mạng lưới các tổ chức YTCC trong và ngoài nước cũng như các tổ chức liên quan
khác.
• Cung cấp thông tin cập nhật về chính sách, chương trình và nghiên cứu YTCC kịp thời và chính xác thông qua nhiều
kênh thông tin.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
• Sức khỏe người cao tuổi
• Phòng chống tác hại thuốc lá
• Các hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại của chất độc Da cam/Dioxin
• Sức khỏe Sinh thái/Một sức khỏe
• Phòng chống tai nạn thương tích
• Phòng chống HIV/AIDS
• Phòng chống ung thư
• Tăng cường vận động và thực thi chính sách y tế
• Ứng phó với biến đổi khí hậu
Và nhiều chương trình nghiên cứu, can thiệp khác trong lĩnh vực YTCC.

Lễ diễu hành với chủ đề bảo vệ môi trường
“Bảo vệ thành phố Nha Trang không khói thuốc”

