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Từ ngày 26-27/4/2016, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Đánh giá 
Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA) tại Việt Nam năm 

2016, với mục tiêu tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các 
đơn vị trong nước và các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các 
hoạt động An ninh Y tế Toàn cầu. Hội thảo do Cục Y tế Dự phòng 
thuộc Bộ Y tế và Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT)  đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu 
đại diện cơ quan thuộc Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tài Nguyên và Môi trường cùng đại diện của các tổ chức quốc tế có 
liên quan như WHO, FAO, USCDC, USAID, UNDP, DTRA, EU, PATH và 
WCS.
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Đánh giá hiệu quả chương trình 
An ninh Y tế toàn cầu tại Việt nAm 
năm 2016

cập nhật tiến trình xâY dựng Kế 
hoạch chiến lược  một sức Khỏe 
quốc giA, giAi Đoạn 2016 – 2020

Nhằm tranh thủ sự ủng 
hộ của cộng đồng quốc 

tế và khẳng định cam kết 
của Việt Nam trong công 
tác phòng chống dịch bệnh 
truyền nhiễm trên người và 
động vật, Chính phủ Việt 
Nam thông qua Ban thư 
ký Đối tác Một sức khỏe 
phòng chống dịch bệnh từ 
động vật sang người (OHP) 
đã tích cực hỗ trợ quá trình 
điều phối chung cho việc 
xây dựng Kế hoạch Chiến 
lược Một sức khoẻ Quốc 
gia, giai đoạn 2016-2020 
nhằm đưa ra một khung kế 
hoạch cụ thể cho việc thu 
hút đầu tư của Chính phủ 
và huy động các nguồn tài 
trợ quốc tế, tiếp nối thành 
công của Chương trình Phối 
hợp hành động Quốc gia Phòng chống Cúm gia cầm, Phòng ngừa 
đại dịch và các Bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED), giai đoạn 
2011 - 2015.

(tiếp trang 2)
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Là một trong những chương trình hợp tác 
quan trọng của Chính phủ Việt Nam với 
cộng đồng quốc tế, Chương trình hợp tác 
An ninh Y tế toàn cầu được triển khai tại 
Việt Nam từ năm 2014, thể hiện cam kết 
của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong 
việc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức 
khỏe người dân. Theo đó, để phòng chống, 
chuẩn bị và ứng phó với sự xuất hiện của 
các dịch bệnh nguy hiểm cũng như mới 
nổi khác cùng các diễn biến y tế công cộng 
được thế giới quan tâm cũng đòi hỏi nỗ lực 
chung rất lớn từ phía nhiều quốc gia.

Trong quá trình triển khai các hoạt động 
tại Việt Nam, Chương trình luôn nhận 
được sự quan tâm và ủng hộ của Chính 
phủ cũng như nỗ lực phối hợp của các bộ, 
ngành, các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc 
tế có liên quan. Trong hai năm vừa qua, chương 
trình GHSA đã giúp Việt Nam đảm bảo được các 
yêu cầu cơ bản trong việc thực hiện Điều lệ Y tế 
quốc tế (năm 2005). Nhờ đó, nhiều dịch bệnh nguy 
hiểm, mới nổi đã được ngăn ngừa và khống chế 
kịp thời; các dịch bệnh lưu hành trong nước có xu 
hướng giảm hoặc không bùng phát thành dịch 
lớn, góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe 
người dân, đảm bảo an sinh xã hội của quốc gia.

Hội thảo là cơ hội để Việt Nam nhìn nhận rõ nét 
hơn về lộ trình thực hiện Chương trình An ninh 
Y tế Toàn cầu giai đoạn 5 năm 2015-2019 ở 11 Gói 
Hành động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác 
An ninh Y tế toàn cầu, từ đó đề xuất các hoạt động 
ưu tiên trong 3 năm tới, đặc biệt cho các hoạt động 
ưu tiên năm 2016-2017. Với sự tham gia tích cực 

của đại biểu trong các buổi thảo luận nhóm, Hội 
thảo đã xác định rõ kết quả các hoạt động đã thực 
hiện trong hai năm đầu, trong đó nhiều hoạt động 
đã được triển khai một cách tích cực với sự giúp 
đỡ về kỹ thuật, tài chính của các tổ chức quốc tế, 
đặc biệt từ USCDC và USAID. Những kết quả này là 
tiền đề tốt cho việc triển khai các hoạt động trong 
những năm tiếp theo. 

Hội thảo đã tạo ra một sân chơi hữu ích, mang 
đến cơ hội chia sẻ thông tin và hợp tác, lồng ghép 
các hoạt động cho các đơn vị, tổ chức trong nước 
và quốc tế trong khuôn khổ hợp tác An ninh Y tế 
Toàn cầu. Tiếp nối sự kiện này, Ban Tổ chức sẽ 
cùng các đối tác tổng hợp các ý kiến tham luận để 
từ đó hoàn thiện bản Lộ trình thực hiện An ninh 
Y tế Toàn cầu tại Việt Nam, giai đoạn 2015-2019 n 

(Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng/Bộ Y tế)

Hội thảo tham vấn lần thứ hai nhằm ra mắt và 
lấy ý kiến đóng góp cho bản Kế hoạch đã được 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 
tại Hà Nội vào ngày 26/5/2016 với sự góp mặt của 
hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan trong nước 
cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan trong 
lĩnh vực Một sức khỏe. Tại hội thảo, các đại biểu 
đã tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp cho bản 
kế hoạch. Đa số đại biểu cho rằng, với sự hỗ trợ 
soạn thảo của nhóm tư vấn và sự điều phối của 
Ban thư ký Đối tác OHP, bản thảo đã cho thấy nỗ 
lực rất lớn của Chính phủ trong việc đưa ra định 
hướng cho các nỗ lực quốc gia trong lĩnh vực Một 
sức khỏe trong vòng 5 năm tới. Phát biểu bế mạc, 
ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế 
Dự phòng kiêm Phó Giám đốc Văn phòng Đối tác 
OHP đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bản kế 
hoạch, đồng thời kêu gọi các đối tác có liên quan 
tiếp tục đóng góp các ý kiến chuyên môn cho việc 
hoàn thiện Kế hoạch. Ông Tấn cũng cho rằng,, đây 
có thể được coi là một cuốn “tài liệu sống”, trong 

đó các nội dung hoàn toàn có thể được cập nhật 
theo từng năm để phản ánh các tiến bộ trong lĩnh 
vực Một sức khỏe cũng như sự phát triển không 
ngừng trong bối cảnh của quốc gia, trong khu vực 
và trên thế giới. 

Trên tinh thần đó, trong tháng 6/2016, nhóm tư 
vấn đã cơ bản hoàn thành Dự thảo cập nhật (bao 
gồm một bản Kế hoạch Tóm tắt và Phụ lục Kỹ 
thuật), đồng thời đang tiến hành lấy ý kiến đóng 
góp từ các đối tác để tiếp tục hoàn thiện tài liệu 
quan trọng này. Cùng với Lộ trình An ninh Y tế 
Toàn cầu, Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe 
Quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020 được kỳ vọng 
sẽ đưa ra một chương trình cụ thể cho các định 
hướng về Một sức khỏe tại Việt Nam trong vòng 5 
năm tới, với mục tiêu góp phần làm giảm nguy cơ 
dịch bệnh phát sinh trong mối tương tác giữa con 
người – động vật – hệ sinh thái. Kế hoạch Tóm tắt 
và Phụ lục đi kèm hiện đã có trên website: http://
onehealth.org.vn/documents n

Các đại biểu tham dự Hội thảo Đánh giá Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu 
tại Việt Nam năm 2016 (Nguồn ảnh: Cục Y tế Dự phòng)
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Bệnh dại, một loại bệnh do vi rút gây tử 
vong cho cả động vật và con người, hiện 

nay vẫn đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối 
với sức khỏe và sinh kế của người dân tại Việt 
Nam. Theo một báo cáo của Bộ Y tế, trong vòng 
5 năm qua từ năm 2011-2015, mỗi năm có 
khoảng 400.000 người bị chó nghi mắc dại cắn 
và khoảng 90 người tử vong do bệnh dại. Số ca 
tử vong chủ yếu tập trung tại các tỉnh trung du 
và miền núi phía Bắc. Riêng trong 3 tháng đầu 
năm 2016, đã có 10 ca tử vong được ghi nhận 
tại 10 tỉnh trên cả nước. 

Một trong những hoạt động nổi bật trong thời 
gian qua có thể kể đến Hội thảo tham vấn xây 
dựng và hoàn thiện Chương trình quốc gia 
Phòng chống và Loại trừ Bệnh dại, giai đoạn 
2016-2020 do FAO ECTAD Việt Nam phối hợp 
với Cục Thú Y tổ chức trong tháng 2/2016. Hội 
thảo đã đưa ra thảo luận “Phương pháp tiếp 
cận bậc thang hướng tới xóa bỏ bệnh dại” 
(SARE) của FAO và Liên minh toàn cầu phòng 
chống bệnh dại (GARC). Công cụ giúp xác định 
các khoảng trống trong công tác ngăn ngừa và 
phòng chống bệnh dại. Với các bài học rút ra 
được từ Chương trình Quốc gia giai đoạn 2011-
2015 và các mô hình thí điểm ngăn ngừa và 
phòng chống bệnh dại do FAO ECTAD hỗ trợ, 
chương trình mới với mục tiêu xóa bỏ bệnh dại 
ở người đến năm 2020 và tập trung thực hiện 
6 giải pháp: (a) Phối hợp liên ngành Một sức 
khỏe; (b) Giải pháp văn hóa - xã hội; (c) Công 
tác truyền thông; (d) Giải pháp chính sách và 
thể chế; (e) Vận động nguồn lực; (f ) Hợp tác 
quốc tế. 

Để ứng phó với nguy cơ bệnh dại trong mùa hè 
này, vào ngày 9/5/2016, Bộ NN&PTNT đã ban 
hành Công văn số 3596/BNN-TY gửi tới Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác 
phòng, chống bệnh Dại trên động vật. Theo đó, 
sự phối hợp giữa hai ngành y tế và thú y cần 
đặc biệt chú trọng trong công tác phòng chống 
và kiểm soát dịch bệnh ở cấp trung ương cũng 
như địa phương. Bên cạnh đó, trong tháng 

6/2016, Bộ NN&PTNT cùng Bộ Y tế cũng đã 
phối hợp cho ra mắt bản Dự thảo số 8 “Chương 
trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ 
bệnh dại ở Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020” 
với những giải pháp cụ thể cho việc phòng 
chống dại, nhằm lấy ý kiến tham vấn lần cuối 
cho bản thảo này trước khi chính thức đệ trình 
phê duyệt. 

Nằm trong các nỗ lực chung của quốc gia và 
cộng đồng quốc tế, trong khuôn khổ dự án 
“Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một 
sức khỏe tại Việt Nam” do USAID tài trợ thông 
qua UNDP, Ban thư ký Đối tác Một sức khỏe 
phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người 
(OHP) đã điều phối thực hiện nghiên cứu về 
Ước tính tác động kinh tế của bệnh dại tại 
Việt Nam. Nghiên cứu này đã cung cấp những 
bằng chứng quan trọng để hỗ trợ cho quá trình 
ra quyết định của các nhà hoạch định chính 
sách đồng thời cũng là một đóng góp tích cực 
nhằm thúc đẩy Việt Nam đạt được mục tiêu 
không còn người chết do bệnh dại vào năm 
2020.

Được biết, sự kiện Ngày thế giới phòng chống 
dại năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tại hai 
tỉnh Nghệ An và Gia Lai, dự kiến sẽ do Cục Y tế 
Dự phòng (Bộ Y tế), Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, Tổ 
chức Y tế Thế giới, Tổ chức Nông Lương LHQ, 
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch 
bệnh Hoa Kỳ cùng Tổ chức Bảo vệ Động vật 
thế giới phối hợp tổ chức n

các nỗ lực trong phòng chống dại ở Việt nAm:  
hướng Đến mục tiêu loại trừ bệnh dại Vào năm 2020

(Nguồn ảnh: NIHE)



4Tháng 06-2016

Tin vắn

Cuộc họp Quý I/2016 Mạng lưới Truyền thông Một 
sức khỏe ngày 14/4/2016 do Ban Thư ký Đối tác 

OHP hỗ trợ tổ chức tại Hà Nội đã đưa ra thảo luận những 
chủ đề đang rất được quan tâm liên quan đến lĩnh vực 
Một sức khỏe như: Tình hình Kháng kháng sinh tại Việt 
Nam (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương), Báo cáo hoạt 
động truyền thông phòng chống dịch bệnh do virus Zika 
(Cục Y tế Dự phòng), Kết quả hoạt động khuyến nông 
liên quan đến chương trình Một sức khỏe (Trung tâm 
Khuyển nông Quốc gia) cùng một số hoạt động nổi bật 
trong quý của Ban Thư ký OHP. Các cuộc họp định kỳ của 
mạng lưới luôn thu hút được sự quan tâm của các thành 
viên và là diễn đàn để mỗi cơ quan/tổ chức chia sẻ, cập 
nhật thông tin trong các hoạt động truyền thông Một sức 
khỏe. Cuộc họp Quý II của Mạng lưới sẽ tiếp tục được tổ 
chức vào ngày 24/6/2016 tại Hà Nội n

Từ ngày 26 – 29/6/2016, tại Bali – Indonesia sẽ diễn 
ra Hội nghị cấp cao do Ngân hàng Thế giới và Tổ 

chức Y tế Thế giới tiếp nối tổ chức với hai phiên họp 
chủ đề lần lượt là: (i) Tăng cường cơ chế tài chính phối 
hợp và Hợp tác Khu vực trong Dự phòng Đại dịch và (ii) 
Thúc đẩy Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu: từ Cam 
kết đến Hành động. Hội nghị sẽ chào đón sự tham gia 
của các đại diện từ phía các cơ quan chính phủ, khối tư 
nhân, các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở các nước 
trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Mục tiêu của 
Hội nghị thứ nhất nhằm rà soát các cơ chế tài chính sẵn 
có, xác định các cơ hội trao đổi thông tin cũng như tìm 
hiểu vai trò của các tổ chức trong khu vực trong việc tăng 
cường dự phòng đại dịch nhằm giải quyết các nguy cơ 
dịch bệnh xuyên biên giới. Trong khi đó, hội nghị thứ hai 
nhằm rà soát và thống nhất lộ trình chung trong việc xây 
dựng năng lực thực hiện ứng phó với đại dịch của các 
quốc gia thành viên. Đại diện cho phía Việt Nam tham 
dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước 
đang đóng vai trò đầu mối chỉ đạo và thực hiện Chương 
trình An ninh Y tế Toàn cầu của quốc gia. Điều này cũng 
thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong 
việc tăng cường Dự phòng Đại dịch cũng như chủ đề an 
ninh y tế toàn cầu n

Ngày 14-16/6/2016 vừa qua, tại thành phố Huế đã 
diễn ra Hội thảo rà soát chương trình đào tạo và 

Giới thiệu khía cạnh giới trong lĩnh vực Một sức khỏe 
do Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam 
(VOHUN) tổ chức. Tại Hội thảo, đại diện của 17 trường 
đại học thành viên trong Mạng lưới VOHUN đã báo cáo 
tiến độ triển khai, áp dụng tiếp cận Một sức khỏe trong 
nội dung giảng dạy. Trong đó, hình thức chủ yếu mà 
các trường đang áp dụng cho đến nay là lồng ghép khía 
cạnh Một sức khỏe vào chương trình học hiện có và từng 
bước xây dựng môn học Một sức khỏe độc lập. Bên cạnh 
đó, các trường cũng đã tích cực hỗ trợ sinh viên tham 
gia thực tập cộng đồng, tổ chức Câu lạc bộ Một sức khỏe 
và điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với điều 
kiện của từng địa phương. Đặc biệt hơn, hội thảo đã thảo 
luận về các phương thức để áp dụng khía cạnh giới trong 
phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe tại Việt Nam. 
Các nỗ lực này được kỳ vọng sẽ từng bước đáp ứng được 
nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực Một sức khỏe 
của xã hội, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực xây 
dựng lộ trình Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu và Kế 
hoạch Chiến lược Một sức khỏe quốc gia, giai đoạn 2016 
– 2020 n

Ngày 16/4/2016, Hội nghị các Bộ trưởng Y tế 
về Kháng Kháng sinh trong khu vực châu 

Á đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản với sự 
tham dự của 12 Bộ trưởng Y tế cùng nhiều quan 
chức và chuyên gia kỹ thuật của Bộ Y tế và Bộ 
Nông nghiệp các nước. Bộ trưởng Bộ Y tế Việt 
Nam Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn Việt 
Nam tham dự hội nghị này. Tại cuộc họp, các Bộ 
trưởng Y tế và đại diện WHO cùng các đại biểu 
khác đã cùng nhau thảo luận các nỗ lực phòng 
chống kháng kháng sinh trên toàn cầu, trong 
khu vực và tại các quốc gia; những nguy cơ ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người, động vật và môi 
trường của việc sử dụng kháng sinh không đúng 
cách; sự liên quan giữa vấn đề kháng kháng sinh 
với an ninh y tế toàn cầu. Kết thúc hội nghị, các 
đại biểu đã thông qua Tuyên bố Tokyo về Kháng 
Kháng sinh, cam kết xây dựng các hệ thống y 
tế có khả năng ứng phó nhanh, đẩy mạnh phối 
hợp đa ngành, hợp tác quốc tế ở cấp quốc gia, 
khu vực và toàn cầu; phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế 
trong công tác phòng chống kháng thuốc nhằm 
bảo vệ sức khỏe người dân n

 (Theo vietnamplus.vn) 

Ngày Thú y thế giới với trọng tâm tăng 
cường đào tạo trong lĩnh vực Một sức 

khỏe: Chất lượng của các dịch vụ Thú y ở mỗi 
quốc gia được coi là hết sức quan trọng, không 
chỉ trong việc ứng phó với dịch bệnh mà còn 
để giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn 
thực phẩm, đồng thời phòng chống và kiểm 
soát hiệu quả các thảm họa về sinh học khác. 
Ngày Thú y Thế giới (30/4/2016) năm nay tập 
trung vào chủ đề “Tăng cường đào tạo trong 
lĩnh vực Thú y – tập trung theo định hướng Một 
sức khỏe”, tập trung vào việc nâng cao năng 
lực chuyên môn của các thú y viên trong các 
lĩnh vực liên quan đến Một sức khỏe như bệnh 
truyền nhiễm từ động vật sang người, an toàn 
thực phẩm hay kháng kháng sinh, đồng thời 
phối hợp với ngành y tế trong việc ứng phó 
với các vấn đề nêu trên. Cũng nhân dịp này, 
Tổ chức Thú y thế giới (OIE) kết hợp cùng Hiệp 
hội Thú y thế giới (WVA) đã phát động cuộc thi 
nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp 
nhiều nhất cho ngành thú y trong năm vừa 
qua. Giải thưởng năm nay đã thuộc về Hiệp 
hội Thú y Jamaica, với dự án thu hút sự tham 
gia của mạng lưới về thú y giữa các nước trong 
khu vực Ca-ri-bê, chú trọng giải quyết các vấn 
đề đang được quan tâm trong lĩnh vực Một sức 
khỏe, điển hình là Kháng kháng sinh n
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một số Văn bản pháp luật nổi bật trong quý ii/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thú y. Theo đó, phạm vi điều 
chỉnh của Nghị định này bao gồm: 

Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành 
thú y và chế độ, chính sách đối với nhân 
viên thú y xã, phường, thị trấn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban 
hành Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn. Theo đó, Thông tư này quy 
định chi tiết một số điều của Luật thú y về phòng, 
chống dịch bệnh động vật trên cạn, bao gồm:

Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, 
Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và 

Thay mặt cho Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát  ghi nhận 
những đóng góp của ông Parker cho sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp và nông thôn của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực 
phòng chống cúm gia cầm và các nguy cơ đại dịch mới nổi, 
thúc đẩy hợp tác biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực 
cảnh báo thiên tai sớm.  

(Nguồn ảnh: http://www.vietnamplus.vn)

(Nguồn ảnh: USAID Vietnam)

(Nguồn ảnh: FAO ECTAD)

•
•

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao những 
đóng góp và sự hợp tác chặt chẽ của bà Victoria 
Kwakwa đối với ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn trong nhiệm kỳ công tác của bà tại Việt 
Nam. Trong những năm qua, nhờ có sự giúp đỡ 
và ủng hộ của bà Victoria Kwakwa và các cán bộ 
Ngân hàng Thế giới, ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam đã nhận được những 
hỗ trợ to lớn thông qua các dự án vay ưu đãi từ 
nguồn vốn IDA (nguồn vốn vay ưu đãi dành cho 
các nước nghèo và kém phát triển).

Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2016, Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã 

trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn” cho bà 
Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân 
hàng Thế giới và ông Joakim Parker, Giám 
đốc USAID tại Việt Nam.

bộ nn&ptnt ghi nhận những 
Đóng góp cho sự nghiệp phát 
triển nông thôn củA giám 
Đốc quốc giA ngân hàng thế 
giới, giám Đốc usAid Và Điều 
phối Viên cAo cấp chương 
trình FAo ectAd tại Việt nAm 

Cũng trong tháng 5/2016, ông Scott Newman, Cựu 
Điều phối viên kỹ thuật cao cấp của chương trình FAO 
ECTAD tại Việt Nam đã được đại diện Cục Chăn nuôi/Bộ 
NN&PTNT trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận các đóng 
góp của ông cho ngành nông nghiệp, đặc biệt trong việc 
thúc đẩy các phương thức chăn nuôi an toàn và khỏe 
mạnh, nâng cao an toàn sinh học, phòng chống và giám 
sát dịch bệnh, giúp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh có 
khả năng lây từ động vật sang người ngay từ nguồn n
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•

•

•
•

tổng Kết Kinh nghiệm 8 năm hợp tác ứng phó Với cúm 
giA cầm tại Việt nAm

Năm 2004, người dân và 
ngành chăn nuôi gia cầm 

Việt Nam bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi sự bùng phát của dịch 
cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) 
H5N1. Nhằm tăng cường các 
công tác ứng phó với dịch bệnh 
của Tổ chức Nông lương Liên 
Hiệp Quốc (FAO) tại thời điểm 
đó, Trung tâm Phòng chống 
Khẩn cấp Dịch bệnh Động vật 
xuyên biên giới (ECTAD) thuộc 
FAO đã phối hợp với Văn phòng 
FAO tại Việt Nam thực hiện một 
chương trình chung vào năm 
2006. Với hỗ trợ tài chính của 
các tổ chức khác nhau như Cơ 
quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID), Quỹ Tín thác Nhật Bản, Ủy ban Châu Âu, 
Ngân hàng Thế giới và Chương trình chung giữa 
Việt Nam và Liên Hiệp Quốc phòng chống Cúm 
Gia cầm, FAO ECTAD Việt Nam đã hợp tác với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) 
phát hiện, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh gây 
chết người này.

Sau 8 năm hợp tác kỹ thuật, những kết quả trong 
công tác ứng phó với dịch bệnh đã được công 
nhận và đánh giá cao, trong đó bao gồm việc nâng 
cao năng lực hệ thống phòng thí nghiệm, giám sát 

và chẩn đoán dịch bệnh, xây dựng 
chính sách, an ninh sinh học, đồng 
thời nhận thức của người dân đã 
được cải thiện rõ rệt. Dựa trên 
những thành tựu đó, FAO ECTAD 
Việt Nam cùng với Cục Thú Y/Bộ 
NN&PTNT vừa đồng xuất bản “Tài 
liệu kế thừa: 8 năm hoạt động hỗ 
trợ kỹ thuật trực tiếp tăng cường 
ứng phó khẩn cấp với  cúm gia 
cầm độc lực cao tại Việt Nam” để 
chào mừng sự hợp tác thành công 
giữa hai bên.

Trên cơ sở hợp tác lâu dài và các 
bài học kinh nghiệm, FAO ECTAD 
đã tiếp tục hỗ trợ mở rộng hoạt 

động trong các lĩnh vực ưu tiên của 
Chính phủ Việt Nam như thú y, chăn nuôi và an 
toàn thực phẩm. Gần đây nhất, FAO cũng đã hỗ trợ 
sáng kiến Một sức khỏe nhằm giải quyết các vấn 
đề về y tế, thú y và sức khỏe sinh thái với phương 
thức tiếp cận liên ngành và liên lĩnh vực, góp phần 
tăng cường khả năng phục hồi sinh kế của người 
dân, gia tăng tính bền vững của các hoạt động can 
thiệp trong thú y và chăn nuôi, đảm bảo an ninh 
lương thực và giảm đói nghèo n

(Theo FAO-ECTAD)

•

•

(Nguồn ảnh: FAO-ECTAD)

Kinh phí phòng, chống dịch 
bệnh động vật.

Tạm ngừng xuất khẩu, nhập 
khẩu; cấm xuất khẩu, nhập 
khẩu động vật, sản phẩm 
động vật.

Điều kiện sản xuất, buôn bán, 
nhập khẩu, kiểm nghiệm, 
khảo nghiệm thuốc thú y; 
quy định về thực hành tốt 
sản xuất thuốc thú y GMP.

Điều kiện hành nghề thú y. 

Nghị định được áp dụng đối với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài có 
liên quan đến hoạt động thú 
y tại Việt Nam. Nghị định sẽ 
bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2016.

người, Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh;
Quy định các biện pháp phòng bệnh bắt buộc; yêu cầu vệ 
sinh thú y, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; điều kiện 
động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển ra khỏi 
vùng có dịch;
Quy định việc sử dụng thuốc thú y chưa được lưu hành tại 
Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp để kịp thời phòng, 
chống dịch bệnh động vật;
Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật;
Xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh 
và sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục 
bệnh động vật phải công bố dịch, Danh mục bệnh truyền 
lây giữa động vật và người hoặc phát hiện có tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm mới;
Điều kiện để công bố hết dịch bệnh động vật.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước 
và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động 
phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên lãnh thổ Việt 
Nam và sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016 n

•

•
•

•
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cÁc Văn BẢn DO chÍnh phỦ phÁT hÀnh 
Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp 

Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ ban hành về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y 

cÁc Văn BẢn DO Bộ nn&pTnT phÁT hÀnh
Chỉ thị 2956/CT-BNN-QLCL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ NN&PTNT về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia 
trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

Công văn số 3596/BNN-TY ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Bộ NT&PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại trên động vật 

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ NN&PTNT về Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh 
được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ NN&PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN&PTNT ban hành về Quy định giám sát an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản  

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT, ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN&PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 
sinh thú y

cÁc Văn BẢn DO Bộ Y Tế phÁT hÀnh  
Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang 
thai trong bối cảnh dịch bệnh do vi rút Zika

Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27 tháng 04 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh 
sốt xuất huyết sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2016-2018

Quyết định số 1691/QĐ-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đảm bảo an toàn truyền máu 
phòng chống lây nhiễm vi rút Zika

tháng 6/2016 
hội nghị cấp cao về tăng cường cơ chế tài chính phối hợp và hợp tác Khu vực trong dự phòng Đại dịch
Ngân hàng Thế giới; Bali, Indonesia
26/6/2016

thúc đẩy chương trình An ninh Y tế toàn cầu: từ cam kết đến hành động 
Tổ chức Y tế Thế giới; Bali, Indonesia
27 – 29/6/2016

hội thảo tham vấn chính sách quốc gia về sự phối hợp giữa sử dụng mã số trang trại cho vệc quản lý chăn nuôi và việc truy xuất nguồn gốc
FAO ECTAD; Hà Nội
28/6/2016

tháng 7/2016
hội nghị quản lý dịch bệnh trên động vật hoang dã 
Cục Thú y
1/7/2016
tập huấn một sức khỏe cho các cán bộ Y tế công cộng và thú y đến từ các trung tâm Y tế dự phòng, chi cục thú y
VOHUN
11/7/2016

lớp tập huấn cho cán bộ Y tế và thú y phòng chống dịch bệnh truyền lây từ động vật sang người 
Cục Thú y, Cục YTDP, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW
Hà Giang, 11-15/7/2016
Quảng Nam, 18-22/7/ 2016

tập huấn về thông tư liên tịch số 16 và đào tạo phối hợp điều tra ổ dịch 
Cục Thú y, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, Điều phối và Giám sát viên ECTAD; Quảng Nam
12-16/7/2016

hội thảo ra mắt mạng lưới giám sát cúm theo chiều dọc (lisn) và tập huấn đánh giá rủi ro
FAO ECTAD; Hà Nội
20-21/7/2016

lớp tập huấn tot về điều tra ổ dịch cho các cán bộ Y tế và thú y vùng 
Cục Thú y; Đà Nẵng
25-27/7/2016

các Văn bản pháp luật liên quAn

các sự Kiện một sức Khỏe sắp tới
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m.J. day
American Family physician, march 2016. 93(5):344− 346
http://www.aafp.org/afp/2016/0301/p344.html  

A new global agenda for nutrition and health: the importance of agriculture and food systems. 
A.D. Jones, G. Ejeta
Bulletin of the World Health Organization, March 2016. 94(3):228−229
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/3/15-164509/en/  

Antibiotic resistance: the emergence of plasmid-mediated colistin resistance enhances the need of a proactive one-health approach
P. Jean-Claude
FEMS Microbiology Letters, March 2016. 363(5)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26872493 

Antimicrobial resistance, food safety, and one health: the need for convergence
S.L. Lammie, J.M. Hughes
Annual Reviews of Food Science and Technology, February 2016. 7:287−312
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26772408

transdisciplinary project communication and knowledge sharing experiences in tanzania and Zambia through a one health lens
B. Bagnol, E. Clarke, M. Li, W. Maulaga, H. Lumbwe, R. McConchie, et al. Frontiers in Public Health
February 2016. 4:10. 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2016.00010/full

biodiversity and health: lessons and recommendations from an interdisciplinary conference to advise southeast Asian research, society and policy
B.A. Walther, C. Boëte, A. Binot, Y. By, J. Cappelle, J.J. Carrique-Mas, et al. Infection, Genetics and Evolution
February 2016. 40(2016):29−46
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903421

preparing society to create the world we need through ‘one health’ education’ (commentary)
Lueddeke G. SEEJPH 2016
 04 June 2016. DOI: 10.4119/UNIBI/SEEJPH-2016-122 
www.seejph.uni-bielefeld.de/index.php/seejph/article/download/122/90   

the one health global think tank for sustainable health & Well-being – 2030 (ghW-2030 (short report)
Laaser U, Lueddeke G, Nurse J. SEEJPH 2016
19 April 2016. DOI 10.4119/UNIBI/SEEJPH-2016- 114 
www.seejph.com/index.php/seejph/article/download/114/87 

eight years of immediate technical assistance activities strengthening emergency preparedness for hpAi in Viet nam  
L. Gleeson, S. H. Newman, D. Do, A. Tripodi, K. Inui, L. Loth, and H. Nguyen Thuy
2016, ISBN 978-92-5-109214-9 (FAO)
http://www.fao.org/3/a-i5611e.pdf 

Awareness of rabies and response to dog bites in a bangladesh community 
Sumon Ghosh, Sukanta Chowdhury, Najmul Haider, Rajub K. Bhowmik, Md. S. Rana, Aung S. Prue Marma, Muhammad B. Hossain, Nitish C. Deb-
nath and Be-Nazir Ahmed 
Veterinary Medicine and Science. 2016. DOI: 10.1002/vms3.30 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.30/full 
Achieving the UN-2030 Sustainable

Achieving the un-2030 sustainable development goals through the ‘one World, one health’ concept
George Lueddeke PhD
Oxford Public Health Magazine, 25 March 2016
https://www.onehealthcommission.org/documents/news/Mar_25_2016_R_One_Health_Article_US_9942316CB5117.pdf 

các ấn phẩm một sức Khỏe

tháng 8/2016
xây dựng giáo trình thạc sỹ Y tế công cộng, chuyên ngành sức khỏe môi trường
VOHUN

tháng 9/2016
hội nghị khoa học thú y châu á lần thứ 19 (FAVA)
Hội Thú y Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; TP Hồ Chí Minh
6-9/9/2016 

ngày thế giới phòng chống dại
GDPM,  NIHE, WHO, FAO, WAP, CDC, MOA
28/9/2016

tháng 11/2016
hội nghị toàn cầu lần thứ 2 về một sức khỏe
Hiệp hội Y tế Thế giới và Hiệp hội Thú y Thế giới; Kitakyushu, Nhật Bản
10-11/11/2016, 
http://www.worldvet.org/

tháng 12/2016
hội nghị quốc tế: một sức khỏe – sức khỏe sinh thái 2016
4-7/12/2016, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne, Úc
http://oheh2016.org/


