
Ngày 16/11/2022, Bộ Y tế đã phê duyệt
Kế hoạch hoạt động năm thứ 4 của
Dự án "Xây dựng và phát triển nguồn
nhân lực Một sức khỏe cho thế hệ
tương lai" theo quyết định số
3101/QĐ-BYT
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MẠNG LƯỚI MỘT SỨC KHỎE  
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Đào tạo và phát triển khái niệm Một sức
khỏe

PHÊ DUYỆT HOẠT
ĐỘNG NĂM THỨ 4

Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm thứ 4
theo các mục tiêu của dự án:

Rà soát và đánh giá nguồn nhân lực Một sức
khỏe

Đánh giá, chuẩn hóa và hoạch định kế hoạch
chiến lược



HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
SINH VIÊN MỘT SỨC KHỎE

Ngày 4/12/2022, CLB MSK Huế của trường
Đại học Y dược, Đại học Huế tổ chức thành
công hoạt động "Truyền thông phòng
chống bệnh dại". Chương trình có sự tham
gia của 4 giảng viên là ban giám khảo và
24 sinh viên trong CLB, được chia làm 3
nhóm cùng nhau thiết kế poster và trình
bày về chủ đề phòng chống bệnh dại. 
Hoạt động đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về
nguồn lây nhiễm, cách phòng chống bệnh
dại, tạo môi trường hoạt động sôi nổi cho
sinh viên được thực hành các kiến thức về
Một sức khỏe

Câu lạc bộ Một sức khỏe Huế: Truyền thông phòng
chống bệnh dại

Liên Câu lạc bộ: 
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI VỀ KHÁNG KHÁNG SINH

Ngày 17/12/2022, Hội thi tuyên truyền viên
giỏi về kháng kháng sinh đã được tổ chức
thành công tại Đại học Y Dược Thái Bình
bởi sự kết hợp của 5 CLB MSK đến từ
trường ĐH Y Dược Thái Bình, ĐH Y Dược
Hải Phòng, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y tế công
cộng và ĐH Nông lâm Thái Nguyên.
60 thành viên của 5 CLB được chia đều vào
4 nhóm và trải qua 3 vòng thi: chào hỏi,
kiến thức và truyền thông. 
Các đội đã hoàn thành xuất sắc các nội
dung thi, trình bày các tình huống về
kháng thuốc kháng sinh và đưa ra các giải
pháp, kế hoạch truyền thông đến người
dân về các vấn đề sức khỏe nêu trên.
Ngoài ra, sinh viên trong mạng lưới có cơ
hội làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch
truyền thông và sáng tạo nội dung cho
nhóm của mình. Từ đó, sinh viên được rèn
luyện các năng lực cốt lõi của Một sức
khỏe như: Lập kế hoạch và quản lý, Hợp
tác và đối tác, Tư duy hệ thống.


