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ONE HEALTH WORKFORCE
PROJECT
VOHUN LÀ GÌ?

Phát triển chương trình đào
tạo Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng Một sức khỏe
giảng dạy bằng tiếng Anh

Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam
(VOHUN) được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 2011
với sự hỗ trợ của USAID và dự án RESPOND. Mạng
lưới đã kết nối 17 khoa/trường đại học thuộc lĩnh vực
y học, thú y, điều dưỡng và y tế công cộng nhằm thúc
đẩy và phát triển khái niệm “Một sức khỏe” (MSK) tại
Việt Nam. Giai đoạn 2 của dự án (2015-2019) là
Nguồn nhân lực Một sức khỏe (OHW) với mục tiêu hỗ
trợ các trường đại học phối hợp với các cơ quan Nhà
nước để xác định, lập kế hoạch xây dựng và triển khai
năng lực OHW.

HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC
Hội thảo về Năng lực cốt lõi
Một sức khỏe và Lập bản đồ

Phát triển nghiên cứu trường
hợp Leptospirosis tại tỉnh
Thanh Hóa

Sinh viên thú y quốc tế thực
địa tại Mộc Châu

Ấn phẩm và truyền thông

XÂY DỰNG NĂNG LỰC
Với sự tài trợ của USAID, VOHUN đã triển khai một
số khóa đào tạo cho các trường Đại học thành viên
để nâng cao sự hiểu biết và kiến thức về cách tiếp
cận MSK:
Khóa đào tạo năng lực cốt lõi MSK;
Phân tích nguy cơ;
Hướng dẫn viết đề cương;
Lãnh đạo trong lĩnh vực MSK;
Khóa học bệnh truyền lây giữa động vật và người;
Phòng tránh và kiểm soát bệnh mới nổi và tái nổi.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VOHUN đã sử dụng 7 năng lực cốt lõi MSK và 8 môn
học kỹ thuật phát triển theo RESPOND để xây dựng
một số chương trình đào tạo MSK (độc lập hoặc kết
hợp):
Thạc sỹ Y tế công cộng - Định hướng Một sức
khỏe giảng dạy bằng tiếng Anh;
Thạc sỹ Y tế công cộng - Định hướng Sức khỏe
Môi trường;
MSK và bệnh truyền lây giữa động vật và người;
MSK và Chương trình y tế;
MSK và Hệ sinh thái;
Chương trình đào tạo MSK dựa trên thực địa cho
cán bộ Y tế và Thú y;
Đào tạo MSK dựa trên thực địa cho sinh viên Y
học dự phòng, Y tế công cộng, Chăn nuôi Thú y.
NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu đã tập trung vào việc phát triển các
nghiên cứu trường hợp về các bệnh truyền lây giữa
động vật và người tại Việt Nam. Những nghiên cứu
trường hợp sẽ được sử dụng để giảng dạy và đào tạo,
bao gồm: cúm gia cầm, trùng xoắn móc câu, bệnh
than, bệnh dại, bệnh liên cầu lợn, bệnh lây truyền qua
nước, thực phẩm và các véc tơ truyền bệnh.

Mạng lưới Một Sức Khỏe các trường Đại học Việt Nam(VOHUN)
Văn phòng Điều phối Quốc gia
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CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN MỘT SỨC KHỎE
Sinh viên từ các ngành khác nhau và các tổ chức liên
quan đến vấn đề MSK thành lập nên câu lạc bộ sinh
viên MSK tập trung làm việc cùng nhau và giải quyết
các thách thức trong cộng đồng và kích thích sự
quan tâm lâu dài đối với vấn đề MSK. Câu lạc bộ bao
gồm sinh viên Y, Thú y, Điều dưỡng và Y tế công cộng
và có thể mở rộng cho các ngành khác liên quan đến
vấn đề MSK trong tương lai.
TRAO ĐỔI QUỐC TẾ
Giảng viên và sinh viên được tham gia các chương
trình trao đổi về chuyên môn và năng lực cốt lõi MSK
tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trọng tâm dựa
trên cách tiếp cận MSK và bệnh truyền lây giữa
động vật và người. Ngoài ra, sinh viên quốc tế cũng
tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và học
hỏi về các vấn đề Y tế công cộng, Thú y và Môi
trường ở Việt Nam.
ẤN PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG
Một số ấn phẩm đã được phát triển và đang phát
triển bao gồm:
Sách MSK cho sinh viên y học dự phòng và y tế
công cộng;
Năng lực cốt lõi MSK;
Cúm ở động vật và người;
Bệnh truyền lây giữa động vật và người cho sinh
viên Thú y và sinh viên Y khoa;
Số đặc biệt về MSK và bệnh truyền lây giữa
động vật và người trên tạp chí Khoa học Kỹ thuật
Thú y;
Trở thành thành viên của SEAOHUN và Đối tác
MSK phòng chống dịch bệnh từ Động vật sang
Người (OHP).

CÁC HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI
VOHUN sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm đáp ứng các
mục tiêu sau:
Đánh giá và xác định nguồn nhân lực MSK, lập kế
hoạch và truyền thông chính sách;
Giáo dục và đào tạo sinh viên MSK cho nguồn
nhân lực MSK trong tương lai (Hệ chính quy);
Giáo dục và đào tạo cán bộ/chuyên viên của các
cơ quan Chính phủ, là nguồn nhân lực MSK hiện
tại (Khóa ngắn hạn);
Phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn cho
cán bộ, giảng viên và nhân viên;
Phát triển VOHUN thành một tổ chức bền vững.

Website: www.vohun.org
Email: contact@vohun.org
Điện thoại: +84 4 6237 5050

VIETNAM ONE HEALTH UNIVERSITY NETWORK

ONE HEALTH WORKFORCE
PROJECT
WHAT IS VOHUN?

Developing training program
for International Master of
Public Health-OH oriented

ONE HEALTH STUDENT CLUBS

The Vietnam One Health University Network
(VOHUN) was established on 22nd November 2011
with the support of USAID and the RESPOND project.
This effort brought together 17 Vietnamese
universities from the ﬁelds of medicine, veterinary
science, nursing and public health to promote and
develop a framework for the One Health (OH)
network. One Health Workforce (OHW) is envisioned
to empower universities to work with Government
agencies to deﬁne and plan for a capable OHW.

WHAT HAS BEEN DONE
CAPACITY BUILDING
Workshop of One Health Core
Competency and Curricula
Mapping

With support from USAID, VOHUN has implemented a
number of training courses for member faculties to
improve their understanding and knowledge of the
OH approach:
OH core competencies training course;
Grant writing;
Zoonotic diseases course;
Prevention and control of emerging and
re-emerging diseases.

PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS

OH Core Competencies;
Inﬂuenza in Animals and Humans;

TRAINING PROGRAMS

Zoonoses for veterinary, public health and
medicine student;

VOHUN has used the 7 OH core competencies and 8
technical modules developed under RESPOND to
develop a number of OH training programs (stand
alone or integrated):

Member of SEAOHUN
partnership for zoonoses.

International Master of Public Health – OH
oriented;
Master of Public
environmental health;

Health

majoring

in

OH and Zoonoses;
OH and Health program;

Special volume on OH and zoonoses in the journal
Veterinary sciences and Techniques;
and Vietnam

OH

THE WAY FORWARD
Areas that VOHUN will continue to work on in the
coming years:

OH and Eco-health;

OH Workforce Assessments, Planning, and Policy
Communication;

OH ﬁeld-based training program for in-service
professional;

Education & Training of OH Students for the
Future OHW (Pre-Service);

OH modules for student practical ﬁeld-based
training.

Education
& Training
of
Government
Professionals/Health Practitioners in the Current
OHW (In-service);

RESEARCH

Publications and
communications

Faculty and students have been supported to travel
and work for short periods in Thailand, Indonesia and
Malaysia to learn new skills and knowledge and to
share experiences from Vietnam. The focus was on
OH and zoonoses and the visits were very rewarding.
In addition, international students were supported in
Vietnam where they came to learn about the
veterinary public health issues and farming situation.

OH book for preventive medicine & public health
students;

Leadership in OH;

International Vet student
volunteers program in Moc
Chau province

INTERNATIONAL EXCHANGES

A number of publications have been developed or
are under development including:

Risk analysis;

Develop Leptospirosis case
study in Thanh Hoa province

Students from different disciplines and from
neighbouring institutions have organized themselves
into multi-disciplinary OH Student Clubs focused on
working together to address challenges in
communities and to stimulate a lifelong interest in
OH and collaboration. Clubs include students from
medicine, veterinary medicine, nursing and public
health and will be extended to students from other
related OH disciplines in the future.

Research has focused on developing case studies
for important zoonotic disease issues in Vietnam.
These will be used for teaching and training and
include-avian inﬂuenza, leptospirosis, anthrax,
rabies, Streptococcus suis, water-borne, food-borne
and vector-borne diseases.

Vietnam One Health University Network (VOHUN)
National Coordinating Ofﬁce
Address: 138 Giang Vo Street, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

Faculty/Staff Development
Academic Offerings;

and

Improved

Organizational Development of a Sustainable
VOHUN.

Website: www.vohun.org
Email: contact@vohun.org
Tel: +84 4 6237 5050

