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MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG
MỘT SỨC KHỎE (OHCN)

Lịch sử OhcN

Mục tiêu tổNg thể

Mục đích cụ thể

các đối tác trONg MạNg Lưới

Thành lập mạng lưới trên cơ sở 
Nhóm công tác IEC (Thông tin, 
Giáo dục, Truyền thông) của các 
dự án quốc tế tại VN

Tham gia Xây dựng Khung Chiến lược 
Truyền thông Quốc gia phòng chống cúm 
Gia cầm và cúm ở Người do Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT – Ban chỉ đạo quốc gia phòng 
chống cúm gia cầm chủ trì

Đổi tên thành Mạng lưới truyền thông Một Sức 
khoẻ (OHCN) để phù hợp với chương trình AIPED 
2011-2015 và tiếp tục đón nhận sự tham gia của 
các thành viên mới (trong nước và quốc tế)

Xây dựng Khung chiến lược quốc 
gia về Truyền thông đối với các bệnh 
truyền nhiễm mới nổi

Bổ sung thêm thành viên mới và tăng cường 
vai trò điều phối, chuyển thành Nhóm công 
tác truyền thông thay đổi hành vi phòng 
chống cúm gia cầm (AI BCC WG)

Giảm nguy cơ cho con người và động vật phát sinh từ các chủng cúm mới và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (BTNMN) 
có nguồn gốc từ động vật

Giảm nguy cơ bệnh tật phát sinh giữa mối tương tác Con người – Động vật – Hệ sinh thái 

Hỗ trợ hoạt động của các diễn đàn do các cơ quan chính 
phủ, các cá nhân, đối tác quốc tế và các dự án phát triển 
có quan tâm liên quan đến lĩnh vực các chủng cúm mới 
và bệnh mới nổi.

Chia sẻ các thực hành tốt, các mô hình và bài học kinh 
nghiệm của các dự án về Truyền thông Một sức khỏe. 

Rà soát và góp ý về chiến lược, kế hoạch và tài liệu truyền 
thông thay đổi hành vi của các thành viên để tăng 
cường hợp tác và tránh hoạt động trùng lặp giữa các 
thành viên.

Xây dựng Khung chiến lược Truyền thông Quốc 
gia nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và 
truyền thông thay đổi hành vi trong khuôn khổ 
AIPED 2011-2015.

Thiết lập một diễn đàn cho công tác điều phối 
tổng thể các hoạt động của các thành viên trong 
mạng lưới trong khuôn khổ Khung chiến lược.

Hỗ trợ đẩy mạnh các nỗ lực về truyền thông Một 
sức khoẻ lồng ghép giữa các nguồn lực.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC)

Cục Thú y (DAH)

Cục Chăn nuôi (DLP)

Cơ quan quản lý CITES

Viện Thú y (NIVR)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

Ban thư ký Đối tác Một sức khỏe phòng chống 
dịch bệnh từ động vật sang người (OHP)
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2005
Tháng 3/2008

giai đoạn 2013 – 2015 

Tháng 3/20122006

Bộ NN&PtNt Bộ Y tế

Cục Y tế dự phòng (GDPM)

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (MSA)

Trung tâm truyền thông, giáo dục 
sức khoẻ Trung ương (NCHEC)

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

Văn phòng Bộ Y tế

Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người (OHP). 
Địa chỉ: Tòa nhà B1, Bộ NN&PTNT, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. 

SĐT: (84 4) 3 771 3741    -     Fax: (84 4) 3771 1362    
Email: oh.partnership@gmail.com - Website: www.onehealth.org.vn
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Dự áN/hOạt độNg truYềN thôNg Nổi Bật của các đối tác OhcN

BỆNH TRUYỀN NHIỄM TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI/BTNMN

Sáng kiến xây dựng và phát triển Sức khỏe Sinh thái ở Đông Nam Á (FBLI)
Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực phẩm của chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông 
hộ tại Việt Nam (PigRISK)
Dự án Tài nguyên – Tái tạo – Tái sử dụng (RRR) – Đánh giá nguy cơ sức khỏe theo chuỗi nước thải và 
phân 

Truyền thông nguy cơ trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh truyền nhiễm mới nổi 

Hỗ trợ tỉnh Hà Nam xây dựng Khung truyền thông phòng ngừa, kiểm soát bệnh truyền nhiễm mới nổi  
(2011)

Thu thập bằng chứng cho việc chuyển đổi chiến lược (GETS) tiêm phòng cúm gia cầm độc lực cao H5N1 
ở Việt Nam (2008-2011)
Cấp khu vực: Tiếp tục hỗ trợ Nhóm Vận động và Truyền thông của FAO/ECTAD nhằm hỗ trợ kỹ thuật chiến 
lược và nâng cao năng lực, khả năng và vai trò lãnh đạo quốc gia đối với các hoạt động vận động và truyền 
thông có liên quan trong phòng chống cúm gia cầm độc lực cao HPAI và Bệnh truyền nhiễm Mới nổi khác 
(2007-2012)
Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nâng cao sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để ứng phó với 
dịch Cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam”  (OSRO/ USA/604, 2006-2014)
Tăng cường y tế công cộng thú y hỗ trợ Luật An toàn Thực phẩm mới và tăng cường Giám sát, Giảm thiểu 
nguy cơ bệnh lây qua thực phẩm và tác nhân gây bệnh từ động vật tại Việt Nam (UNJP/VIE/047/UNJ, 
2011-2012)
Các mối đe dọa đại dịch mới nổi (EPT) và Giám sát Cúm gia cầm tại Việt Nam (OSRO/INT/001, 2012-
2015)
Tăng cường năng lực thể chế và nâng cao sự phối hợp, truyền thông liên ngành để phòng chống và kiểm 
soát bệnh Dại hiệu quả ở Việt Nam (TPC/VIE/3404, 2014-2015)

Phương pháp tiếp cận Sức khỏe sinh thái phát triển chiến lược sử dụng thận trọng Kháng sinh để kiểm 
soát kháng kháng sinh đối với sức khỏe con người, động vật và môi trường tại khu vực Châu Á (APEIR – 
AMR) 

Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam (SCOH, 2014 – 2015)
Hỗ trợ Quản trị Tri thức và Đối thoại Chính sách (KMP-API, 2012 – 2013)
Hỗ trợ xây dựng 2 chiến lược truyền thông giai đoạn 2008 - 2010 và 2011 - 2015

Pha I (2009 - 2014): Dự án RESPOND (thuộc Chương trình các Mối nguy cơ Đại dịch Mới nổi của USAID) 
Pha II (2015 - 2019): Dự án Phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe (thuộc Chương trình các Mối nguy cơ Đại 
dịch Mới nổi của USAID)

PREDICT 1 (2010-2014) (thuộc Chương trình các Mối nguy cơ Đại dịch Mới nổi của USAID)
PREDICT 2 (2014 – 2019) (thuộc Chương trình các Mối nguy cơ Đại dịch Mới nổi của USAID)

Diễn tập chức năng trong truyền thông nguy cơ cúm gia cầm H7N9 (tháng 10/2013)
Hội thảo về phòng chống bệnh dại với sự tham gia của cán bộ y tế và nhà báo (tháng 11/2014) 
Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh Dại (tháng 9 hàng năm)
Hỗ trợ thực hiện Thông tư Liên tịch Số 16, trong đó có hoạt động truyền thông (đang triển khai)
Xây dựng Quy trình Hoạt động Chuẩn (SOP) cho hoạt động truyền thông nguy cơ và phổ biến cho các 
cán bộ BYT (đang triển khai)

Chương trình các Mối nguy cơ Đại dịch Mới nổi (do USAID tài trợ)
Dự án Phòng chống dịch Cúm Gia cầm, Cúm ở Người và Dự phòng Đại dịch ở Việt Nam - VAHIP (giai đoạn 
1&2)

Đánh giá tính hiệu quả của việc Giám sát cúm ở Lợn tại Việt Nam (2011 – 2017)
Nghiên cứu công tác Giám sát các BTNMN trên Lợn tại Việt Nam và Lào (JEAI-SWEID, 2013-2017)
Đánh giá các hệ thống giám sát bệnh động vật ở khu vực Đông Nam Á (REVASIA, 2011 - 2015)
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Dự án “Mô hình sản xuất giống gia cầm cho các tỉnh miền núi phía bắc” (2014-2016) 

Tập huấn cho các chủ hộ ấp nở nông hộ về Điều kiện an toàn sinh học tối thiểu cho hộ ấp nở, làm 
giảm nguy cơ dịch bệnh từ các trại ấp nở và tạo nguồn giống sạch bệnh

Tổ chức thành công diễn đàn “Chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quản lý vịt chạy đồng tại 
các tỉnh phía Nam” nhằm phòng chống bệnh cúm gia cầm trên vịt tại các tỉnh ĐBSCL (Đồng Tháp, 
tháng 12/2015)
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Cán bộ Chính phủ
Cán bộ y tế
Cán bộ thú y
Công nhân xử lý chất thải
Các đối tác hoạt động trong lĩnh vực 
Một sức khỏe
Các khoa/trường đại học
Người cung cấp thuốc thú y
Người sản xuất giống
Người chăn nuôi gia cầm
Người chăn nuôi lợn và các tác nhân 
tham gia chuỗi giá trị sản xuất thịt lợn 
Người nuôi chó
Các bên liên quan khác

đối tượNg Mục tiêu trONg các 
hOạt độNg của các đối tác OhcN
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các VẤN đề Một sỨc KhỎE MÀ các đối tác OhcN hướNg tới (giai đOạN 2011 – 2015) 

KHáNG KHáNG SINH (AMR)

CÚM GIA CẦM

BỆNH DẠI

QUẢN LÝ CHẤT THẢI, SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

BUÔN BáN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

BỆNH TRUYỀN NHIỄM TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI/BTNMN

NGUY CƠ LÂY BỆNH TỪ ĐVHD
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Hoạt động truyền thông 
của mạng lưới OHCN 
được phổ biến rộng rãi 
trên phạm vi cả nước với 
các dự án chính ở 27 tỉnh 
và thành phố

Mối tươNg tác trọNg tâM trONg 
hOạt độNg của các đối tác OhcN
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thôNg tiN Về MạNg Lưới

Việc tham gia vào Mạng lưới OHCN mang tính tự nguyện và 
mở đối với tất cả các tổ chức cơ quan hoạt động trong lĩnh vực 
truyền thông Một sức khoẻ 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia – Bộ NN&PTNT và Tiểu ban 
truyền thông – Bộ Y tế chịu trách nhiệm chủ trì Mạng lưới OHCN 
cũng như các cuộc họp của Mạng lưới

Các cuộc họp của Mạng lưới OHCN được tổ chức theo định kỳ 
hàng quý để các đối tác cập nhật các hoạt động truyền thông 
và kỹ thuật đang diễn ra và kế hoạch trong thời gian tới

Văn phòng Đối tác Một sức khỏe chịu trách nhiệm là Ban thư ký 
cho Nhóm OHCN và hỗ trợ công tác tổ chức cuộc họp

•

•

Bản đồ các tỉnh/thành phố đang tiến hành các dự án của OHCN

địa điểM các hOạt độNg 
của đối tác OhcN 
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CENPHER Tài liệu tập huấn Ecohealth

CENPHER Tóm tắt chính sách, bản thông tin và đề cương nghiên cứu của Dự án

NCHEC Ma két tài liệu Truyền thông (Poster/Tranh lật/TV spot) phòng chống Ebola, MER-CoV, Cúm gia cầm, Sốt xuất huyết… 

FAO (2011) A National Animal Disease Emergency Preparedness Plan. Vietnam

FAO (2011) Improving bio-security practices to control HPAI: an integrated approach to poultry health and safe poultry production - A trainer’s 
guide. Technical guidelines. Vietnam.

FAO (2011) Improving bio-security practices to control HPAI: an integrated approach to poultry health and safe poultry production - trainee’s guide. 
Technical guidelines. Vietnam.

FAO (2011) One health: Seeing around corners; A regional communication strategy framework against infectious diseases In Asia and the Pacific 
2011-2016 

FAO (2011) Poultry Producer Survey. Vietnam.

FAO (2012) Biosecurity minimum standards for small, independent hatcheries; Technical guidelines for small, independent hatcheries. Vietnam

PAHI (2011) Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, (AIPED), 
2011-2015

PAHI (2013) Khung chiến lược quốc gia về truyền thông đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi 2013-2015

SEAOHUN Khóa học Một sức khỏe

vv…

Ban thư ký Đối tác Một sức 
khỏe: Bản tin Một sức khoẻ 
hàng quý
CENPHER: Bản tin Một sức 
khoẻ - Sức khoẻ hệ sinh thái 
VOHUN: Bản tin Quý
PREDICT/WCS: Cập nhật các 
thông tin về sự kiện Một 
sức khoẻ qua email hàng 
tuần
Bản tin của FAO-ECTAD Việt 
Nam

One Health Partnership for Zoonoses 
www.onehealth.org.vn

NCHEC http://t5g.org.vn/

VOHUN www.vohun.org

CENPHER http://cenpher.hsph.edu.vn/

PREDICT www.healthmap.org/PREDICT

FAO http://www.fao.org/vietnam/en/

WHO http://www.wpro.who.int/
vietnam/en/

CIRAD REVASIA http://revasia-cirad.fr/en

Báo cáo nghiên cứu, Tóm 
tắt chính sách

Tài liệu truyền thông: Tờ 
thông tin, posters, phim, 
hình ảnh, flipcharts

Phương tiện thông tin đại 
chúng:  TV, Đài phát thanh

Hướng dẫn, Các Quy trình 
Hoạt động Chuẩn (SOPs)

Danh bạ, Atlas

các tÀi Liệu thaM KhảO DO đối tác OhcN cuNg cẤP

các côNg cụ được Phát triểN/áP DụNg 
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Trung tâm nghiên cứu y tế công cộng và hệ 
sinh thái (CENPHER) – Đại học Y tế công cộng

Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học 
Việt Nam (VOHUN)

Hội Nông dân (VNFU)

Hội chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC)

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC)

Đại sứ quán Hoa Kỳ

Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS/PREDICT)

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát 
triển  (CIRAD)

các đối tác trONg MạNg Lưới

các đối tác quốc tếcác đối tác trONg Nước Khác

các công cụ khácWebsitesBản tin: 

4
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)


