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WHO in the Western Pacific 
Region supports every 

country to provide lifelong, 
affordable health care for all.

Chúng tôi là ai?

Tổ chức Y tế Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành 
lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách 
là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn 
cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt 
động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, 
khu vực và quốc gia), hơn 7.000 nhân 
viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác 
với chính phủ của 194 Quốc gia Thành 
viên và các đối tác khác để đạt được tầm 
nhìn của WHO khi thành lập là đạt được 
mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất 
cả mọi người.  

Khu vực Tây Thái Bình Dương

WHO ở Khu vực Tây Thái Bình Dương là 
nơi trên một phần tư dân số thế giới sinh 
sống, trải dài trên hơn một phần ba vòng 
địa cầu. Nhìn chung, hơn 600 nhân viên 
của WHO làm việc tại 15 văn phòng đại 

diện quốc gia và Văn phòng Khu vực tại 
Manila, Philippines, để hỗ trợ các Quốc 
gia Thành viên đạt được kết quả sức 
khoẻ tốt hơn cho gần 1,9 tỷ người dân ở 
37 quốc gia và lãnh thổ của Khu vực.

Sự hiện diện của Tổ chức Y tế Thế 
giới tại Việt Nam

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên 
của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 
1950. WHO là một trong những cơ quan 
đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực 
tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi 
chiến tranh kết thúc và thống nhất đất 
nước. WHO thành lập văn phòng đại 
diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh 
văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO 
tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ 
Việt Nam cải thiện sức khoẻ.  

Sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là 
hỗ trợ Chính phủ đạt được bao phủ 
chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất 

cả mọi người có thể tiếp cận với dịch 
vụ y tế chất lượng cao
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Tầm nhìn của WHO khi thành lập là 
một thế giới trong đó mọi người đều 
đạt được trạng thái khỏe mạnh về 
thể chất và tinh thần tốt nhất có thể. 
Sứ mệnh của WHO là tăng cường sức 
khoẻ, và sự an toàn của con người và 
đặc biệt quan tâm đến những người 
dễ bị tổn thương. WHO hoạt động với 
cam kết về quyền con người, tính phổ 
cập và công bằng, dựa trên các nguyên 
tắc được thông qua trong Hiến pháp 
của mình.  

Các chức năng chính của WHO bao 
gồm: đóng vai trò lãnh đạo về các 
vấn đề quan trọng đối với sức khoẻ 
và tham gia hợp tác khi cần có hành 
động chung; xây dựng các chương 
trình nghiên cứu và khuyến khích sự 
kiến tạo, truyền tải và phổ biến những 
kiến thức có giá trị; thiết lập các quy 
chuẩn và tiêu chuẩn cũng như thúc 
đẩy và theo dõi việc thực hiện; đề xuất 
các lựa chọn chính sách dựa trên bằng 
chứng và đạo đức; cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật để khuyến khích sự thay đổi; xây 

dựng năng lực thể chế bền vững; và 
theo dõi tình hình y tế và đánh giá các 
xu hướng y tế.

Sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là hỗ 
trợ Chính phủ đạt được bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi 
người có thể tiếp cận với dịch vụ y tế 
chất lượng cao, trong bối cảnh nhu 
cầu và thách thức của quốc gia đang 
chuyển đổi sang mức thu nhập trung 
bình. 

Để hỗ trợ có hiệu quả, văn phòng đại 
diện của WHO sử dụng sức mạnh của 
ba cấp của Tổ chức nhằm tập trung hỗ 
trợ vào lĩnh vực có thể tạo ra sự thay 
đổi; phân công đúng người vào đúng 
vị trí; thu hút các đối tác một cách 
hiệu quả; tăng cường công tác truyền 
thông; và nâng cao khả năng thu thập 
và phân tích thông tin một cách có hệ 
thống của tổ chức.

Sự khác biệt của WHO, một tổ chức 
dựa trên khoa học và bằng chứng để 
đưa ra các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp 
dụng trên toàn cầu, khiến cho WHO 
trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh 
thế giới không ngừng thay đổi. Tiếng 
nói mạnh mẽ của Tổ chức về sức khoẻ 
và quyền con người là điều không thể 
thiếu để đảm bảo không ai bị bỏ lại 
phía sau.

Qua hơn 40 năm hợp tác với Chính 
phủ Việt Nam, WHO đã có được rất 
nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm 
việc ở tất cả các tuyến của hệ thống y 
tế Việt Nam. 

WHO là một trong những tổ chức 
chuyên môn hàng đầu về y tế đóng 
góp cho ngành y tế Việt Nam. Sự hỗ 
trợ của WHO tập trung vào xây dựng 

các chính sách, hướng dẫn và quy định 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 
và tăng cường năng lực của nhân viên 
y tế và hệ thống y tế; cập nhật kiến 
thức; thí điểm các mô hình chăm sóc 
sức khoẻ mới; và tạo điều kiện tiếp cận 
với các dịch vụ y tế.

Ngoài việc cung cấp chuyên môn, kỹ 
năng và kiến thức, WHO còn phối hợp 
với các đối tác phát triển khác của Việt 
Nam để hỗ trợ một cách có chiến lược 
bằng việc tham gia Nhóm Đối tác Y tế 
(HPG) để đảm bảo không có sự chồng 
chéo. WHO cũng huy động nguồn lực 
từ các nhà tài trợ khác cho ngành y tế 
và do đó luôn là đối tác tin cậy trong 
chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam.

Tầm nhìn và sứ mệnh của WHO Các ưu thế của WHO



5Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam4

Các hoạt động của WHO tại Việt Nam 
dựa trên nhu cầu hỗ trợ của quốc gia 
trong việc thực hiện các chính sách, 
chiến lược và kế hoạch y tế quốc gia 
nhằm giải quyết các vấn đề sức khoẻ 
then chốt và thực hiện cam kết của 
mình đối với Hiến pháp của WHO và 
các điều luật và hiệp ước y tế quốc tế 
khác. Những ưu tiên toàn cầu và khu 
vực cũng như những ưu tiên chung 
của Liên Hiệp Quốc cung cấp thêm 
định hướng cho hoạt động của WHO 
tại Việt Nam. Khung chương trình chủ 
đạo là Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
Phát triển Bền vững, được thông qua 
tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào 
tháng 9 năm 2015.   

Các chính sách, chiến lược và 
kế hoạch y tế quốc gia của Việt 
Nam

Tất cả các quyết định cấp cao nhất 
trong nước đều do Đảng Cộng sản Việt 
Nam đưa ra. Vào tháng 10 năm 2017, 
hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa 12 đã thông 
qua một nghị quyết mới về công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 
nhân dân (Số 20-NQ/TW). Nghị quyết 
này được cập nhật dựa trên nghị quyết 
trước đây của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa 7 năm 1992. Kết hợp 
các kết quả từ việc kiểm điểm thực 
hiện nghị quyết năm 1992 và đánh giá 
tình hình hiện tại, nghị quyết mới bao 
gồm các quan điểm và mục tiêu của 
chính sách y tế quốc gia cũng như các 
nhiệm vụ chính và các mục tiêu cụ thể 
cần đạt được vào năm 2025 và 2030.

Những ưu tiên của WHO 

Chương trình hoạt động chung của WHO đặt ra các ưu tiên và 
chiến lược trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế 
giới vào tháng 5 năm 2018 đã thông qua Chương trình hoạt 
động chung thứ 13 cho giai đoạn 2019-2023. Chương trình bao 
gồm ba ưu tiên chiến lược liên quan với nhau, những thay đổi 
chiến lược và thay đổi tổ chức cũng như 10 kết quả để đảm bảo 
cuộc sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi lứa 
tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

- Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân:  thêm 1 tỷ người 
hưởng lợi từ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

- Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn 
trước các tình huống y tế khẩn cấp

- Người dân có sức khoẻ tốt hơn:  thêm 1 tỷ người có sức khoẻ 
thể chất và tinh thần tốt hơn.

Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, các ưu tiên đã được thiết lập  
nhằm góp phần đạt được ba mục tiêc một tỷ nói trên. Trong khi 
WHO ở Khu vực tiếp tục cung cấp những hỗ trợ phù hợp cho các 
quốc gia để hoàn thành những việc còn dang dở trong công tác 
phòng, chống và loại trừ bệnh tật, các nỗ lực cũng được tăng 
cường để giải quyết những vấn đề được các quốc gia thành viên 
xem là ba thách thức lớn nhất liên quan đến sức khỏe trong 
tương lai:
-     An ninh y tế, bao gồm kháng thuốc kháng sinh
-     Bệnh không lây nhiễm và vấn đề liên quan đến sức khỏe 
      người cao tuổi 
-     Biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường 

Các hoạt động của WHO 
tại Việt Nam 

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

Tiến sỹ Tedros Adhanom 
Ghebreyesus Tổng giám 
đốc WHO

Tiến sỹ Takeshi Kasai 
Giám đốc WHO khu vực 

Tây Thái Bình dương
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WHO sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong 
các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết 
20-NQ/TW như sau:

- Đổi mới căn bản, toàn diện công tác 
đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu 
cầu cả về y đức và chuyên môn trong 
điều kiện chủ động, tích cực hội nhập 
quốc tế.

- Đổi mới tài chính y tế để huy động 
các nguồn lực đầy đủ, công bằng để 
bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ 
nhân dân có hiệu quả, chú trọng nhóm 
người dễ bị tổn thương, người dân tộc 
thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa, 
miền núi, biên giới và hải đảo.

- Tăng cường nguồn lực trong nước 
để phòng ngừa và kiểm soát các tình 
huống y tế công cộng ưu tiên như HIV/
AIDS, lao và sốt rét.

- Đổi mới tổ chức, cung cấp và quản 
lý các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, 

chú trọng vào hệ thống y tế cơ sở, hệ 
thống y tế tuyến xã là tuyến đầu trong 
phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản 
xuất thuốc và vắc-xin.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ, về cơ bản khắc phục tình 
trạng quá tải bệnh viện thông qua 
tăng cường tuyến chăm sóc ban đầu.

- Chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ 
và trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, 
biên giới, hải đảo. 

- Phát triển các mô hình chăm sóc người 
cao tuổi phù hợp.

Thông qua những hỗ trợ này, Việt Nam 
sẽ tiếp tục tiến tới bao phủ chăm sóc sức 
khoẻ toàn dân và đóng góp đáng kể cho 
mục tiêu toàn cầu của WHO là  thêm 1 tỷ 
người được hưởng lợi từ bao phủ chăm 
sóc sức khoẻ toàn dân.

1. Tăng cường các chức năng chính của hệ thống 
y tế để thực hiện các mục tiêu của hệ thống, 
hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Tại Việt Nam, các lĩnh vực ưu tiên 
của WHO đã tiếp tục được xây dựng 
để góp phần đạt được các mục tiêu 
toàn cầu và khu vực - bao gồm các 

Mục tiêu Phát triển bền vững - đồng 
thời đảm bảo rằng các ưu tiên này 
sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cùng những 

mục tiêu này của quốc gia. 

Những ưu tiên của WHO từ 2018 đến 2023



8 9Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt NamTổ chức Y tế Thế giới tại Việt NamFighting communicable diseases

WHO sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong 
các lĩnh vực sau đây được nêu trong Nghị 
quyết 20-NQ/TW:

- Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và 
nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, 
chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh và 
các tình huống y tế công cộng khẩn 
cấp.

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy 
chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực 
phẩm.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm 
thiểu tác hại do ô nhiễm môi trường, 
biến đổi khí hậu gây ra đối với sức 
khoẻ. 

- Bảo đảm người dân được tiếp cận 
nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông, an 
toàn lao động; phòng, chống tai nạn, 
thương tích và bệnh nghề nghiệp. 

 

WHO cũng sẽ thúc đẩy và hỗ trợ đối 
thoại về chính sách và kỹ thuật về kháng 
thuốc kháng sinh trong các lĩnh vực khác 
nhau ở Việt Nam. WHO cũng sẽ cung cấp 
hỗ trợ chiến lược để nhân rộng các hoạt 
động toàn diện và bền vững để giải quyết 
vấn đề kháng thuốc kháng sinh và các tác 
nhân gây bệnh khác. 

Thông qua sự hỗ trợ này, Việt Nam sẽ 
đóng góp đáng kể cho mục tiêu toàn cầu 
của Tổ chức Y tế Thế giới là thêm 1 tỷ 
người được bảo vệ tốt hơn trước các tình 
huống y tế khẩn cấp.

2. Xây dựng năng lực quốc gia bền vững và quan 
hệ đối tác để đảm bảo an ninh và an toàn y tế 
công cộng
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WHO sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong 
các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết 
20-NQ/TW như sau:

- Chấm dứt dịch AIDS, giảm gánh nặng 
bệnh lao và loại trừ bệnh sốt rét.

- Củng cố vững chắc hệ thống tiêm 
chủng. Tăng số lượng văc-xin trong 
chương trình tiêm chủng mở rộng phù 
hợp với ngân sách.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động xây dựng nếp sống văn minh, 
lành mạnh, giữ thói quen vệ sinh tốt; 
loại bỏ những thực hành lạc hậu ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khoẻ.

- Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các 
hàng hoá gây hại cho sức khoẻ như đồ 
uống có cồn, có ga và thuốc lá để hạn 
chế tiêu dùng 

- Triển khai đồng bộ các hoạt động 
phòng, chống các bệnh không lây 

nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao 
năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và 
kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý 
và điều trị các bệnh không lây nhiễm, 
bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y 
tế cơ sở.

Thông qua hỗ trợ này, Việt Nam sẽ đạt 
được mục tiêu kéo dài tuổi thọ trung 
bình đến 74,5 tuổi năm 2025 và 75 tuổi 
năm 2030 và đóng góp đáng kể cho mục 
tiêu toàn cầu của WHO là thêm 1 tỷ 
người có sức khoẻ thể chất và tinh thần 
tốt hơn.

Ngoài ra, WHO cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ 
đóng vai trò tích cực trên trường quốc 
tế và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực y tế toàn cầu.  

3. Quản lý hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và 
không lây nhiễm có tầm quan trọng đối với y 
tế công cộng
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