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Thư ngỏ

Các bạn và đồng nghiệp thân mến,
Một năm đã trôi qua. Như thường lệ, cũng vào thời điểm này của năm,
Báo cáo thường niên của chúng ta lại được xuất bản.
Trong số này, chúng tôi muốn cập nhật các bạn về những hoạt động
mà Hội chúng ta đã tiến hành với tư cách là một mạng lưới bao phủ
tới 10 tỉnh thành phố trong cả nước. Những hoạt động này cho một
mặt thể hiện sự tồn tại mạnh mẽ của Hội trong những bối cảnh khó
khăn của nền kinh tế, các nguồn tài trợ giảm đi mạnh mẽ. Và mặt
khác ta thấy Hội vẫn liên tục phát triển, thể hiện qua việc những hoạt
động đã đi dần sâu vào các mục tiêu hơn, đã khu trú vào đúng chức
năng phản biện xã hội của mình hơn, và quan trọng hơn là ý nghĩa
chiến lược của các hoạt động đó và hiệu quả cũng như sự bền vững
của những kế hoạch hoạt động đó. Ở đây tôi muốn nói tới một hoạt
động rất hiệu quả của Hội YTCC thành phố Hồ Chí Minh trong việc
tự mình thành lập một chương trình truyền hành online về các hoạt
động phòng bệnh, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ cộng đồng. Mong

muốn của một mạng lưới là gì? Câu trả rõ ràng là Hiệu quả-Phát triển
và Chia sẻ. Những ví dụ của Hội YTCC huyện Tiền Hải , Thái Bình về
một chiến dịch vận động toàn diện và rất hiệu quả trong các hoạt
động chăm sóc người cao tuổi. Chương trình này hiện đang được thử
nghiệm trên một quy mô rộng hơn tại Khánh Hoà, và Đồng Tháp, trước
khi được khuyến nghị áp dụng rộng rãi. Chương trình can thiệp vận
động phòng chống tác hại thuốc lá của Hội YTCC VN v.v.. đã là những
ví dụ rất đáng khích lệ trong năm 2014 vừa qua. Tôi tin tưởng chắc
chắn là chúng ta đều mong muốn các hội khác cũng sẽ làm như vậy.
Chúng ta đã quyết định ngồi lại với nhau tại Nha Trang để bàn về
chiến lược cập nhật của Hội, Bản hoàn chỉnh cuối cùng của kế hoạch
đó chắc chắn sẽ giúp chúng ta những hướng dẫn khá cụ thể hơn.
Tôi trân trọng giới thiệu với các bạn bản báo cáo.
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Laøo Cai

Tổng quan về Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Yeân Baùi
Haø Noäi
Haûi Döông
Thaùi Bình

Hội Y tế Công cộng Việt Nam là:
Haø Tónh

Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng
(YTCC) tự nguyện tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam
Thành viên chính thức của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội YTCC thế giới (WFPHAs)

Ñaø Naüng

Sứ mệnh:

Bình Ñònh

Khaùnh Hoøa

Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác thuộc lĩnh vực Y tế công cộng
Hợp tác, giúp đỡ, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
Phát triển chuyên ngành Y tế công cộng trong nước, hôi nhập với khu vực và thế giới

Tp. Hoà Chí Minh

Ñoàng Nai
Ñoàng Thaùp
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Mục tiêu 2015 – 2019:
Xây dựng cơ cấu tổ chức của Hội Y tế công cộng 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 Y
tế công cộng trong xây dựng và thực hiện các chương trình và chính
sách y tế công cộng.
Nâng cao năng lực Hội YTCCVN 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

Các chương trình cộng đồng:
Phòng chống tác hại thuốc lá
Sức khỏe người cao tuổi
Phòng chống HIV/AIDS
Dự phòng ung thư
Phòng chống nhiễm độc Dioxin
Phòng chống tai nạn thương tích
Sức khỏe môi trường
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 2014

Hội nghị thường niên Hội Y tế Công cộng
Việt Nam lần thứ 10

+ Vắc – xin phòng bệnh: Thành tựu và thách thức – GS.
TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ
Trung Ương

“Vì một nền Y tế Công cộng Việt Nam tốt đẹp hơn”
Với chủ đề “Vì một nền Y tế Công cộng Việt Nam tốt đẹp hơn”,
Hội nghị thường niên Hội Y tế Công cộng (YTCC) Việt Nam lần thứ 10
chính thức khai mạc vào ngày 28/11/2014 tại Hà Nội đã khẳng định
Hội nghị là một trong những diễn đàn uy tín nhất trong lĩnh vực Y tế
Công cộng tại Việt Nam.
Hơn 100 đại biểu, báo cáo viên từ 3 miền Bắc, Trung, Nam

3 bài tổng quan về các vấn đề Y tế Công cộng
+ Các ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực Y tế Công cộng và cải
thiện chất lượng nghiên cứu – GS. TS Nguyễn Công
Khẩn, Cục trưởng Cụ Khoa học Công nghệ và Đào tạo,
Bộ Y tế
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+ Vai trò và định hướng hành động của các tổ chức xã
hội dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển y tế công cộng
ở Việt Nam – TS. Trần Tuấn, Trung tâm nghiên cứu và
đào tại phát triển cộng đồng

5 nhóm chủ đề với 30 bài trình bày và 20 poster báo cáo khoa
học
+ Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp
+ Dịch tễ học và Bệnh truyền nhiễm
+ Khoa học xã hội và các vấn đề sức khỏe
+ Sức khỏe tâm thần và Sức khỏe người cao tuổi
+ Các vấn đề Y tế Công cộng tại Việt Nam

Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngay từ khi thành lập từ năm 2002 cho đến 2014, chương trình
Phòng, chống tác hại thuốc lá luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong
chiến lược hoạt động của Hội Y tế Công Cộng Việt Nam.
Hỗ trợ hai thành phố Huế và Nha Trang xây dựng mô hình cơ
quan không khói thuốc và từng bước tiến gần hơn tới việc

chính thức trở thành những thành phố không khói thuốc đầu
tiên của Việt Nam. Sau hai năm can thiệp, Hội Y tế Công cộng Việt
Nam thu thập được các kết quả điều tra như sau: gần 60% số đối
tượng điều tra biết về Luật PCTHTL và gần như 100% trong số này
đều ủng hộ sự thực thi của Luật.
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Chung

Người hiện không hút thuốc lá

Chưa từng hút thuốc lá

Biểu đồ 1: Phân bố tinh trạng hút thuốc trong nhóm nam giới tại 2 thành phố Huế và Nha Trang
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Các kết quả điều tra là bằng chứng thuyết phục để nhân rộng mô hình
thành phố không khói thuốc tại Việt Nam.
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Nhân rộng mô hình thành phố và cơ quan không khói thuốc trên địa
bàn 2 tỉnh Thái Bình và Khánh Hòa. Các hoạt động chính của chương
trình gồm tổ chức hội thảo nâng cao năng lực, các lớp tập huấn cho cán bộ

0.0

lãnh đạo và thanh tra tại địa phương. Hỗ trợ tăng cường hiệu quả của Luật
PCTHTL thông qua tăng cường giám sát, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị các
cấp, ở tất cả các khối ngành liên quan tại địa phương với quy mô toàn tỉnh.
Huế

Nha Trang

Trước can thiệp (2012)
Sau can thiệp (2014)
Biểu đồ 2. Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc
thụ động tại nơi làm việc

8

Tích cực hợp tác trong nước và quốc tế với các đối tác thông qua
các hội thảo và các cuộc họp nhóm hoạt động: Các đối tác như
Vinacosh, WHO, The Union…đã có những đánh giá cao Hội Y tế Công cộng
Việt Nam là một trong những cơ quan đi đầu trong công tác phòng chống
tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
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Ở cấp trung ương, Hội YTCC Việt Nam là một trong những tổ chức
hoạt động tích cực trong nhóm hoạt động PCTHTL tại Hà Nội
(Tobacco Control Working Group – TCWG). Các hoạt động trọng điểm về
PCTHTL trong năm 2014 như vận động tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt cho
sản phẩm thuốc lá, hay xây dựng Quỹ PCTHTL, các buổi họp nhóm TCWG
và các hội thảo liên quan đề có sự tham gia chủ động và hiệu quả của Hội
YTCC Việt Nam.

Chương trình Tăng cường sức khoẻ và
nâng cao chất lượng cuộc sống Người cao tuổi

Năm 2014, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tiếp tục triển khai sáng kiến
y tế công cộng về tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc
sống người cao tuổi (NCT) tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và đang
trong quá trình nhân rộng sang các địa phương khác. Nhằm giúp
nhóm NCT nòng cốt bước đầu thực hành thói quen dinh dưỡng và
luyện tập tốt cho sức khỏe bản thân, từ đó truyền thông đến nhóm
NCT khác, Hội YTCC Việt Nam đã tổ chức 8 lớp tập huấn TAKE10 cho
các hội viên YTCC NCT của 4 xã thuộc huyện Tiền Hải. Để quảng bá
và nhân rộng mô hình Hội YTCC Việt Nam đã phối hợp với chi hội
YTCC huyện Tiền Hải tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với 2
đoàn đại biểu từ Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Đồng Tháp tham quan mô hình
người cao tuổi tình nguyện tại Thái Bình.
Sáng kiến của Hội không những được đánh giá cao trong nước mà
còn ở trên phương diện quốc tế. Tháng 4/2014, GS. TS. Lê Vũ Anh
(Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam) đã trình bày các kết quả

nghiên cứu của chương trình NCT trong một báo cáo tổng quan chủ
đề “Già hóa chủ động – Một cách tiếp cận mới tại Việt Nam” trong Hội
nghị YTCC khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 5 tại Seoul, Hàn
Quốc. Các kết quả nghiên cứu và bài báo cáo đã nhận được nhiều sự
quan tâm từ gần 700 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia.

8 lớp TAKE10 tổ chức tại 4 xã thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái
Bình: Tây Tiến - Tây Giang - Nam Hà - Đông Cơ
Tổ chức buổi tham quan mô hình người cao tuổi tình nguyện tại
huyện Tiền Hải, tỉnhThái Bình cho 2 đoàn đại biểu: Đồng Tháp,
Khánh Hòa
Bài báo cáo tổng quan “Già hóa chủ động – Một cách tiếp
cận mới tại Việt Nam” tại Hội nghị YTCC khu vực châu Á Thái
Bình Dương lần thứ 5 tại Seoul, Hàn Quốc thu hút sự quan tâm
từ gần 700 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia.
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Đơn vị Điều phối khu vực - dự án Sáng kiến xây dựng và
phát triển Sức khỏe sinh thái khu vực Đông Nam Á (FBLI)

Đơn vị Điều phối dự án FBLI được quản lý bởi Hội YTCC Việt Nam, bắt
đầu đi vào hoạt động từ năm 2012 với mục đích phối hợp với các
đơn vị thành viên khác của dự án xây dựng và phát triển Sức khỏe
sinh thái tại khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2014, nhóm Điều phối,
cùng với các đối tác, tiếp tục các hoạt động Nghiên cứu, Xây dựng
năng lực, và Vận động chính sách.

Trong thời gian tới, kết quả của hoạt động đánh giá này sẽ được trình
bày và quá trình sẽ được điều chỉnh trước khi nhân rộng tại các tổ
chức thành viên khác. Trong năm tới, nhóm sẽ đẩy mạnh hơn các
hoạt động liên kết mạng lưới, truyền thông và đặc biệt là đảm nhận
vai trò điều phối cấu phần chính sách – một trong 3 cấu phần tạo
nên dự án.

Phối hợp cùng Tổ chức Thú Y không biên giới, Canada (VWB/
VSF) thực hiện điều tra trực tuyến về việc sử dụng cuốn sách
“Hướng dẫn dành cho giảng viên trong lĩnh vực Sức khỏe sinh
thái” (Ecohealth Trainer Manual.

Chú thích ảnh: Dự án FBLI hướng tới xây dựng chuyên ngành
Ecohealth thông qua phối hợp của 3 cấu phần: Nghiên cứu, Xây
dựng năng lực và Vận động chính sách thông qua các bằng chứng
nghiên cứu về ảnh hưởng của thâm canh nông nghiệp đến sức khỏe
con người và động vật.

Trình bày kết quả bước đầu đạt được sau 2 năm hoạt động tại
Hội thảo Ecohealth 2014 tại thành phố Montreal, Canada.
Hoạt động tự đánh giá đã được triển khai với nhóm nghiên cứu
Việt Nam và các bên liên quan tại địa phương là xã Hoàng Tây,
tỉnh Hà Nam.
10
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Dự án Hợp tác nghiên cứu Đào tạo Khoa học Xã hội
Việt Nam và Columbia (STAR II)

Dự án Hợp tác nghiên cứu -Đào tạo Khoa học Xã hội Việt Nam và
Columbia (STAR II) là dự án là hợp tác nghiên cứu nhằm hỗ trợ tăng
cường năng lực nghiên cứu tại Việt Nam tập trung vào mảng HIV/
AIDS và Khoa học xã hội. Cùng với 2 đơn vị là ĐH Columbia và ĐH Y
Hà Nội, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tham gia với vai trò phát triển
một mạng lưới tri thức gồm nhưng người hoạt động trong lĩnh vực
KHXH tại Việt Nam.
Mục tiêu của dự án là:
Xây dựng nghiên cứu cộng đồng nhằm kết nối các nhà nghiên
cứu, và hỗ trợ sự phát triển của một mạng lưới kiến thức chính
thức tại Việt Nam (VKN) về Khoa học Xã hội và Sức khỏe.

Liên kết các nhà nghiên cứu của Việt Nam với các nhà nghiên
cứu quốc tế, và để cung cấp dòng thông tin hai chiều liên tục
về các các kiến thức khoa học và các chương trình can thiệp.

Thành lập mạng lưới KHXH và Sức khỏe
Tổ chức khóa học đăng tải tạp chí Quốc tế thu hút hơn
40 học viên
Tổ chức phiên chuyên đề KHXH – Sức khỏe tại Hội nghị
thường niên lần thứ 10 Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Tập hợp các nhà nghiên cứu nhằm chia sẻ các kiến thức KH và
các thông tin về chương trình liên quan tới KHXH và SK.

Báo cáo thường niên 2014
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Truyền thông vận động chính sách

Nhằm xây dựng – thực thi các chính sách và chương trình y tế công
cộng, công tác truyền thông vận động chính sách luôn luôn được Hội
Y tế Công cộng Việt Nam duy trì và mở rộng trên các phương tiện
truyền thông đại chúng. Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã chú trọng
phát triển vào website của Hội, xuất bản bản tin – tạp chí và mạng
xã hội Facebook.
Trang tin điện tử: www.vpha.org.vn
Bản tin hàng tháng: 12 bản tin (từ số 56 đến số 67) được phát hành
rộng rãi, bản in, bản điện tử với hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh
tới nhiều đối tượng độc giả trong và ngoài nước.
Tạp chí Y tế Công cộng: Trong năm 2014, tạp chí Y tế Công cộng đã
xuất bản 5 số (từ số 30 đến số 34) với hơn 40 bài báo uy tín của gần
100 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức...
trong cả nước. Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y
nâng điểm cho các bài báo lên tối đa là 1 điểm công trình.
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Tạp chí Y tế Công cộng Tiếng Anh: Xuất bản số đầu tiên vào tháng
12/2013, hỗ trợ trao đổi kiến thức và thông tin về Y tế Công cộng
giữa Việt Nam và các đồng nghiệp quốc tế. Năm 2014, tạp chí đã
xuất bản 2 số gồm 1 số chủ đề chung về Y tế Công cộng và 1 số
chuyên đề Tài chính và Đánh giá Kinh tế Y tế tại Việt Nam; tổng số 14
bài báo trong đó có 10 bài nghiên cứu, 2 bài tổng quan và 2 bài bình
luận; của 3 nhóm tác giả nước ngoài và 13 nhóm tác giả Việt Nam.
Facebook: https://www.facebook.com/vpha.secretariat
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuzSO4Ut_
DXSLgPTL1HGLYw

Hoạt động xã hội
Tặng quà Tết gồm đồ dùng sinh hoạt và học tập cho hơn 200 em học sinh tị trường mầm non Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
trong khuôn khổ chương trình “Tết vui cho em”
Hội Y tế Công cộng tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Khám, chữa bệnh nhân đạo và Chăm
sóc sức khỏe cộng đồng” cho hơn 500 người dân các dân tộc trên địa bàn xã Quan Thần Sán, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai.

Báo cáo tài chính
Kết quả kiểm toán năm 2014 như sau:
Số thực nhận:

8.443.269.718 VNĐ

Số thực chi:

8.208.703.832 VNĐ

Trong năm 2014, cán bộ Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã rà soát toàn bộ chứng từ, tăng cường giám sát các hoạt động thu chi và tình hình hoạt
động của văn phòng Hội. Hội cũng đã thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Định hướng 2015
Tổng kết ba năm thực hiện chiến lược phát triển Hội YTCC VN giai đoạn 2012-2015; Xây dựng chiến lược hoạt động giai đoạn 2015-2020
Cải cách, tái cấu trúc mạng lưới Hội YTCC VN
Triển khai các chương trình hoạt động trọng tâm.
Báo cáo thường niên 2014
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Mạng lưới Hội Y tế Công cộng Việt Nam

1. Hội Y tế Công cộng Lào Cai
Khối 5, Chiềng On, phường Bình Minh, Tp Lào Cai
Tel: 020.3820930
Tel: 020.3820931

5. Hội Y tế Công cộng Hà Tĩnh
71 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh
Tel: 0393.891184
Fax: 0393.853851

2. Hội Y tế Công cộng Yên Bái
656 đường Yên Ninh, Yên Bái
Tel: 0293852479
Fax: 0293865154

6. Hội Y tế Công cộng Bình Định
756 Trần Hưng Đạo – TP. Quy Nhơn, Bình Định
Tel: 0563793533
Fax:0563792276

3. Hội Y tế Công cộng Hải Dương
42 phố Quang Trung, Tp. Hải Dương
Tel: 03203.852216
Fax: 03203. 852216

7. Hội Y tế Công cộng Khánh Hòa
Số 3 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: 0583822947
Fax: 0583827908

4. Hội Y tế Công cộng Thái Bình
239 Hai Bà Trưng,TP.Thái Bình,tỉnh Thái Bình
Tel: 036.35014445
Fax:036. 3642709
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8. Hội Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh
250 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tel: (08) 0808 4268
(08) 3820 4920 (số máy lẻ 169)
Fax: 0838 204920
Website:www. hytcc.org.vn
9. Hội Y tế Công cộng Đồng Nai
Số 1 Đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài,
TP Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0613.897208
Fax: 0613890539
10. Hội YTCC Đồng Tháp
312 Nguyễn Thái Học, phường 4, tp Cao Lãnh,
Đồng Tháp
Tel: 0673854133
Fax: 0673859112

Ban Chấp hành Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Chủ tịch
GS.TS.Lê Vũ Anh
Phó Chủ tịch

Ủy viên
Ths. Nguyễn Thành Công

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

PGS.TS.Bùi Thị Thu Hà

GS.TS.Lê Quang Cường

GS.TS.Nguyễn Công Khẩn

BSCKII. Phạm Văn Dịu

BS.Huỳnh Cao Hải

Ths. Nguyễn Công Cừu

TS.BS.Viên Quang Mai

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

BSCKII. Lường Văn Hom

TS. BS. Lê Trường Giang

PGS.TS. Trần Đắc Phu

Ths. BS. Lê Quang Hùng

BS. Nguyễn Thế Hùng

BS.CKII. Phan Trọng Khánh

TS. Trương Tấn Minh

BS. Nguyễn Xuân Sơn

BSCKII.Phan Thị Ninh

Ths.BS. Tôn Thất Thạnh

BS.Nguyễn Văn Sửu

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

TS.BS. Trần Quang Trung

Tổng thư ký
Dược sỹ Lê Tiến

PGS.TS. Nguyễn Văn Yên

Báo cáo thường niên 2014
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+6000

2002
Hội YTCC Việt Nam
được thành lập vào ngày 6/6/2002

Thu hút sự tham gia của hơn 6000 hội viên

3
Xây dựng 3 trung tâm nghiên cứu
sức khỏe cộng động:
Thái Bình, Khánh Hòa, Đồng Tháp

10
Mạng lưới 10 tỉnh hội
trải dài 3 miền Bắc – Trung – Nam

“Cùng nhau chia sẻ thông tin và nguồn lực
Vì một nền y tế công cộng Việt Nam tốt đẹp hơn”

HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM - 138 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0)4 626 62348 - Fax: +84 (0)4 373 66265 - Email: vpha@vpha.org.vn - Website: www.vpha.org.vn

“Tăng cường mạng lưới y tế công cộng – Nâng cao sức khỏe cộng đồng”
Báo cáo thường niên 2014
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