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Ngày 20 - 21/7/2022, Chương trình xây dựng
kế hoạch hoạt động năm 4 trong khuôn khổ
Dự án "Xây dựng và phát triển nguồn nhân
lực Một sức khỏe cho thế hệ tương lai" được
diễn ra tại Đà Nẵng. Chương trình có sự tham
gia của đại diện 25 trường đại học trong
mạng lưới. Kế thừa và phát triển sự thành
công của hoạt động các năm trước, kết thúc
hội nghị, các trường đưa ra các kế hoạch xây
dựng hoạt động cho năm tiếp theo. TS. BS
Phạm Đức Phúc chia sẻ, sự gắn kết chính là
nhân tố chính giúp duy trì các hoạt động của
VOHUN cũng như dự án, do đó, cần gắn kết
hơn nữa để năm thứ 4 có sự phát triển vượt
bậc.
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Ngày 27 - 28/7/2022, Hội trại sinh viên Một sức
khỏe 2022 được tổ chức tại huyện Tân Phú, Đồng
Nai với chủ đề "Đánh giá nguy cơ bệnh truyền
lây do virus từ động vật hoang dã". Đây là hoạt
động thường niên do Văn phòng điều phối quốc
gia VOHUN tổ chức. Hoạt động thu hút 47 bạn
sinh viên xuất sắc nhất đến từ 25 trường Đại học
trong mạng lưới. Các bạn sinh viên, dưới sự
hướng dẫn của các thầy cô cố vấn, đã được áp
dụng các lý thuyết Một sức khỏe thông qua thực
hành thảo luận nhóm với các bên liên quan
trong hoạt động chăn nuôi và buôn bán động vật
hoang dã tại các xã, thăm các hộ nuôi động vật
hoang dã, được trải nghiệm khi tham quan Bảo
tàng thiên nhiên và Trung tâm cứu hộ động vật
hoang dã tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên.

Hội trại sinh viên Một sức khỏe là nơi gặp gỡ, kết
nối giữa các sinh viên, thầy cô của trường trong
mạng lưới, là sân chơi bổ ích để sinh viên được
áp dụng các kiến thức Một sức khỏe tại cộng
đồng. 

Email: contact@vohun.org

Website: www.vohun.org
Facebook:.facebook.com/vnonehealth
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