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Lời cảm ơn

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng 
với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo 
JAHR đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011-
2015, kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và Kế hoạch 5 năm, đồng thời tập trung phân 
tích sâu chuyên đề về “Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm”. 

Quá trình thực hiện báo cáo JAHR 2014 đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bên 
liên quan. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp và tư vấn quý báu trong quá trình 
xây dựng Báo cáo này của các vụ, cục, viện, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, của một số bộ, ngành. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn của Nhóm đối 
tác y tế và các tổ chức, cá nhân khác, cảm ơn sự hỗ trợ về tài chính của Tổ chức Y tế Thế giới, 
Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) và Rockefeller Foundation.

Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước đã trực tiếp tham 
gia phân tích các thông tin có sẵn, thu thập và xử lý ý kiến của các bên liên quan để biên soạn 
các chương của báo cáo; cảm ơn Nhóm điều phối JAHR do TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục 
trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS chỉ đạo, cùng các điều phối viên gồm PGS.TS. Phạm 
Trọng Thanh, TS. Trần Văn Tiến, ThS. Sarah Bales, TS. Trần Khánh Toàn, ThS. Nguyễn Thị 
Thu Cúc và CN. Ngô Mạnh Vũ đã tích cực tham gia quá trình tổ chức, xây dựng và hoàn thiện 
báo cáo này.

Ban biên tập

Hỗ trợ tài chính                                                             

WHO
Tổ chức Y tế
Thế giới
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ADR Phản ứng có hại của thuốc
ARV Thuốc kháng vi rút
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
BKLN
BMI 

Bệnh không lây nhiễm
Chỉ số khối cơ thể

CPI Chỉ số giá tiêu dùng
CSSK Chăm sóc sức khỏe
CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu
CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản
CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia
DALY Năm sống hiệu chỉnh theo mức độ tàn tật 
DPT Vắc xin chống bạch hầu, ho gà, uốn ván
EC Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
GAVI Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng
GDP Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Production)
GDP Thực hành tốt phân phối thuốc (Good Distribution Practice)
GLP Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc
GMP Thực hành tốt sản xuất thuốc
GPP Thực hành tốt nhà thuốc
GSP Thực hành tốt bảo quản thuốc
HIV/AIDS Vi rút suy giảm miễn dịch ở người/hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
HPG Nhóm Đối tác y tế
HPV Vi rút Papilloma ở người
IHME Viện Đánh giá và Đo lường sức khỏe
IMR Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
JAHR Báo cáo chung tổng quan ngành y tế
KCB Khám chữa bệnh
KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình
MDG Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
NSNN Ngân sách nhà nước
ODA
PCTHTL

Hỗ trợ phát triển chính thức
Phòng chống tác hại của thuốc lá

PPP Sức mua tương đương (đô la quốc tế)
SXH Sốt xuất huyết
TCMR
TDTT

Tiêm chủng mở rộng
Thể dục thể thao

TFR
TPP

Tổng tỷ suất sinh
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Chữ viết tắt
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U5MR Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
UBND Ủy ban nhân dân
UNAIDS Chương trình phòng, chống AIDS của Liên Hợp Quốc
UNFPA Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
USD Đô la Mỹ
VGB Viêm gan B
WHO Tổ chức Y tế Thế giới
YDCT Y dược cổ truyền
YHCT Y học cổ truyền
YLD Số năm sống tàn tật
YLL Số năm sống mất đi do tử vong sớm
YTDP Y tế dự phòng
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Giới thiệu

Mục đích của Báo cáo JAHR 
Theo thỏa thuận của Nhóm đối tác y tế, từ năm 2007, Báo cáo chung Tổng quan ngành 

y tế hằng năm (Joint Annual Health Review - JAHR) có mục đích chung là đánh giá thực trạng 
và xác định các vấn đề ưu tiên của ngành y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của 
Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại 
giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Các mục tiêu cụ thể của báo cáo JAHR 
bao gồm: (i) Cập nhật thực trạng ngành y tế, bao gồm cập nhật các chính sách mới và tình hình 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các kế hoạch của ngành y tế, các khuyến nghị 
của JAHR, tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế và mục 
tiêu sức khỏe của Việt Nam và (ii) Phân tích đánh giá sâu hơn về một lĩnh vực của hệ thống y tế, 
hoặc một số chủ đề quan trọng đang được các nhà hoạch định chính sách y tế quan tâm (phần 
chuyên đề).

Nội dung và cấu trúc của báo cáo JAHR 2014 
Tùy theo đặc điểm của từng năm, báo cáo JAHR cần có nội dung và cấu trúc có thể đáp 

ứng các mục đích, yêu cầu cụ thể của công tác xây dựng kế hoạch của ngành y tế và lựa chọn các 
vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác phát triển.  

Năm 2007, Báo cáo JAHR đầu tiên được xây dựng, đã cập nhật toàn diện các lĩnh vực 
chủ yếu của hệ thống y tế Việt Nam, gồm: (i) Tình trạng sức khỏe và các yếu tố tác động; (ii) 
Tổ chức và quản lý hệ thống y tế; (iii) Nhân lực y tế; (iv) Tài chính y tế và (v) Cung ứng dịch 
vụ y tế.  

Báo cáo JAHR 2008 và 2009, ngoài phần cập nhật hệ thống y tế, đã lần lượt phân tích 
sâu chủ đề Tài chính y tế và Nhân lực y tế ở Việt Nam.  

Báo cáo JAHR 2010, được xây dựng vào thời điểm sắp kết thúc Kế hoạch phát triển y tế 
5 năm 2006-2010, đã đặt trọng tâm vào việc cập nhật toàn diện các cấu phần của hệ thống y tế, 
nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011-2015.  

Báo cáo JAHR 2011, được xây dựng vào năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, 
có nhiệm vụ cập nhật những định hướng mới được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XI, và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội, nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện kế 
hoạch 5 năm và hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2012

Báo cáo JAHR 2012, được xây dựng vào năm thứ hai của chu kỳ kế hoạch 5 năm, có 
nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch của năm tiếp theo, bằng cách cập nhật những chính sách 
mới và đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo cả 6 cấu phần của hệ thống y tế; phân 
tích sâu chuyên đề về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và đề xuất các giải pháp tương ứng.  

Báo cáo JAHR 2013, được xây dựng vào năm thứ 3 của chu kỳ kế hoạch 5 năm, có 
nhiệm vụ tương tự như báo cáo năm 2012, đã lựa chọn để phân tích sâu chủ đề Bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân. 
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Báo cáo JAHR 2014, được xây dựng vào năm thứ 4 của chu kỳ kế hoạch 5 năm, và là 
năm cuối cùng để các quốc gia tiến tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), trong đó 
có 5 nhóm mục tiêu liên quan tới y tế, được các nước thành viên Liên Hợp Quốc cam kết hoàn 
thành đến năm 2015. Báo cáo có nhiệm vụ: (i) Hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch 2015, cung 
cấp sớm những thông tin hỗ trợ xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và (ii) Hỗ trợ cho việc xây 
dựng chiến lược dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm (BKLN) giai đoạn 2015-2020.

PHẦN MỘT của Báo cáo phân tích đánh giá tình trạng sức khoẻ, các yếu tố ảnh hưởng 
tới sức khoẻ và cập nhật, đánh giá thực trạng hệ thống y tế Việt Nam với những nội dung chính 
sau đây:

Chương I: Tình trạng sức khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng.

Chương II: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế:

 – Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm năm 2014;

 – Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 
đoạn 2011-2015, bao gồm (i) Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế; (ii) Nhân 
lực y tế; (iii) Tài chính y tế; (iv) Dược và trang thiết bị y tế; (v) Hệ thống thông tin 
y tế; (vi) Cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ), y tế dự phòng 
(YTDP), các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, Dân số-Kế hoạch hoá gia đình 
(KHHGĐ) và (vii) Cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB). 

 – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản trong Kế hoạch 5 năm, 2011-2015 và 
Mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam.  

PHẦN HAI của báo cáo: Phân tích chủ đề về tăng cường dự phòng và kiểm soát các 
BKLN, với các nội dung sau:  

Chương III: Tổng quan về phòng chống BKLN trên thế giới và Việt Nam, gồm các nội 
dung (i) Tổng quan phòng chống BKLN trên thế giới và trong khu vực Tây Thái Bình Dương 
và (ii) Diễn biến dịch tễ học và gánh nặng BKLN ở Việt Nam.

Chương IV: Kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các BKLN, bao gồm (i) Phòng 
chống tác hại của thuốc lá, (ii) Kiểm soát tác hại của rượu, bia; (iii) Khuyến khích chế độ dinh 
dưỡng hợp lý và (iv) Tăng cường hoạt động thể lực, rèn luyện thể dục, thể thao.  

Chương V: Tình hình thực hiện các chương trình, dự án phòng chống BKLN, bao gồm 
dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
và dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng và trẻ em.

Chương VI: Tăng cường đáp ứng của hệ thống y tế trong phòng chống BKLN, với các 
nội dung về quản lý điều hành, nhân lực, tài chính, dược-trang thiết bị y tế, hệ thống thông tin 
- giám sát BKLN và cung ứng dịch vụ y tế.

PHẦN BA của báo cáo là kết luận, tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ thống 
y tế Việt Nam và về chủ đề tăng cường phòng chống BKLN; khuyến nghị các giải pháp cho 
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những vấn đề ưu tiên của kế hoạch 2015 và những năm tiếp theo và các giải pháp nhằm tăng 
cường đáp ứng của hệ thống y tế trong dự phòng và kiểm soát BKLN.

PHỤ LỤC của báo cáo gồm các chỉ số theo dõi đánh giá các lĩnh vực y tế.

Phương pháp thực hiện  
Quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2014 được thực hiện dựa vào một số phương pháp 

tiếp cận và yêu cầu chung, bao gồm:  

 – Căn cứ vào bối cảnh kinh tế-xã hội và đặc điểm của hệ thống y tế Việt Nam đang 
trong quá trình đổi mới và phát triển, dựa vào các tiêu chí công bằng, hiệu quả của 
hệ thống y  tế, để đánh giá đúng những kết quả,  tiến bộ, những khó khăn,  trở ngại  
trong việc thực hiện các mục tiêu cần hướng tới, đặc biệt là các nhiệm vụ đã đề ra, 
từ đó đề xuất các giải pháp tương ứng. 

 – Tìm hiểu và vận dụng các khung lý thuyết phù hợp đối với từng cấu phần của hệ 
thống y tế, cũng như đối với các chủ đề về y tế được đề cập trong báo cáo, để bảo 
đảm tính nhất quán, khoa học về quan niệm và cách tiếp cận, phù hợp với xu thế 
hiện đại.  

 – Chú trọng thảo luận với cán bộ, chuyên gia các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế để làm 
rõ những vấn đề cần quan tâm về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế 
hoạch 5 năm liên quan đến từng Vụ, Cục; kịp thời trao đổi thông tin và cung cấp các 
dự thảo báo cáo cho nhóm xây dựng kế hoạch của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.  

Các phương pháp cụ thể được sử dụng để xây dựng báo cáo, bao gồm: (i) Tổng hợp các 
tài liệu có sẵn, gồm các văn bản chính sách, pháp luật và các tài liệu nghiên cứu, khảo sát, và 
(ii) Thu thập, xử lý ý kiến của các bên liên quan, nhất là của cán bộ quản lý, chuyên gia ngành 
y tế và các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia quốc tế.  

Tổng hợp và xử lý các tài liệu sẵn có, gồm các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
Bộ Y tế và các bộ; các công trình nghiên cứu, khảo sát; các báo cáo của các bộ, ngành; báo cáo 
tổng kết chuyên ngành; tài liệu của các tổ chức quốc tế và của nước ngoài. Nhóm điều phối tìm 
kiếm và cung cấp một số tài liệu và số liệu thống kê chính; các chuyên gia chủ động tìm kiếm 
và chia sẻ các tài liệu liên quan.  

Thu thập và xử lý các ý kiến của các bên liên quan được thực hiện như sau:  

 – Tổ chức  8  buổi  thảo  luận  bàn  tròn với  các  chuyên  gia  (chủ  yếu  là chuyên gia 
trong nước) và 3 hội thảo của Nhóm đối tác y tế.  

 – Đăng các dự thảo chương trên website của JAHR (www.JAHR.org.vn) để lấy ý 
kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế. 

 – Gửi các dự thảo chương để lấy ý kiến của các cục, vụ và đơn vị liên quan của Bộ Y 
tế và một số bộ, ngành liên quan.  

 – Gửi các dự thảo để lấy ý kiến của một số cán bộ quản lý và chuyên gia (cộng tác 
viên của JAHR) trong quá trình dự thảo các chương. 
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Tổ chức thực hiện 
Cũng như các năm trước, JAHR 2014 được xây dựng với sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Y 

tế và Nhóm đối tác y tế. Cơ cấu tổ chức để điều hành quá trình xây dựng báo cáo gồm có: 

Nhóm điều phối, gồm đại diện Bộ Y tế, một điều phối viên quốc tế, một điều phối viên 
trong nước và một số cán bộ hỗ trợ, có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề hằng ngày về quản lý 
và hành chính, tổ chức hội thảo, tổng hợp các ý kiến đóng góp, bảo đảm cho quá trình viết báo 
cáo có sự tham gia của nhiều bên; biên tập, hoàn thiện báo cáo. 

Chuyên gia tư vấn, gồm các chuyên gia trong nước có kiến thức, kinh nghiệm liên quan 
đến các cấu phần của hệ thống y tế, có nhiệm vụ dự thảo các chương của báo cáo, thu thập ý 
kiến của các bên liên quan và hoàn thiện các chương phù hợp với các góp ý và nhận xét chung.
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PHẦN MỘT: CẬP NHẬT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ
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Chương I: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng 

Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân là những căn cứ 
hàng đầu để xác định phương hướng và mục tiêu của các chiến lược, kế hoạch phát triển hệ 
thống y tế. Chương này có mục đích phân tích đánh giá tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh 
hưởng tới sức khỏe, diễn biến và xu hướng thay đổi trong những năm gần đây, từ đó đề xuất 
những định hướng và giải pháp lớn nhằm ứng phó với những vấn đề về sức khỏe và các yếu tố 
ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời kỳ của kế hoạch 5 năm 2016-2020. 

1. Tình trạng sức khỏe nhân dân
Các nội dung chính sẽ đề cập trong mục này bao gồm: (i) phân tích tình trạng sức khỏe 

nhân dân qua một số chỉ số sức khỏe cơ bản; (ii) phân tích nguyên nhân gánh nặng bệnh tật ở 
Việt Nam; (iii) mô tả tình hình một số bệnh cần được quan tâm.

1.1. Các chỉ số sức khỏe cơ bản

Những năm gần đây, tình trạng sức khỏe người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng 
kể, trong đó có nhiều chỉ số đạt cao hơn so với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu 
người. Tuy nhiên, một số chỉ số sức khỏe cơ bản còn đạt ở mức thấp và có sự chênh lệch khá 
rõ rệt giữa các vùng, miền. 

Phần dưới đây đánh giá tình trạng sức khỏe nhân dân dựa vào một số chỉ số cơ bản, như: 
tuổi thọ trung bình (kỳ vọng sống khi sinh); tỷ số tử vong mẹ; tỷ suất tử vong trẻ em; tỷ lệ suy 
dinh dưỡng trẻ em; tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh, dịch,...

Tuổi thọ trung bình

Tuổi thọ trung bình là một trong những chỉ số tổng hợp nhất phản ánh tình trạng sức 
khỏe dân cư. Năm 2013, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 73,1 tuổi theo ước tính của 
Tổng cục Thống kê. Số liệu ước tính của Liên Hợp Quốc cho thấy tuổi thọ trung bình của người 
dân Việt Nam cao nhất trong số các nước đang phát triển châu Á có mức thu nhập tương đương 
Việt Nam, thậm chí còn cao hơn so với một số nước giàu hơn (Hình 1). 
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Hình 1: Tuổi thọ trung bình ở các nước đang phát triển châu Á, 2005-2010
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Chú thích: Số liệu do Liên Hợp Quốc ước tính dựa trên các biện pháp phân tích gián tiếp nên khác với số liệu của 
Tổng cục Thống kê công bố. Số liệu về thu nhập quốc gia bình quân đầu người tính bằng PPP, tức là điều chỉnh ở 
từng quốc gia để cho phép so sánh về mặt sức mua.   
Nguồn: Life expectancy at birth - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2013). World Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition [1]. GNI - World Bank, World Development 
Indicators.

Tỷ số tử vong mẹ

Ước tính số tuyệt đối năm 2013, Việt Nam có 690 phụ nữ tử vong liên quan với mang 
thai và sinh đẻ với tỷ số tử vong mẹ ước tính là 49/100 000 trẻ đẻ ra sống [2]. Tỷ lệ này là tương 
đối thấp so với các nước đang phát triển trong khu vực châu Á. Số liệu thống kê cho thấy tỷ số 
tử vong mẹ của Việt Nam tương đương với các nước từ Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc đến 
Bu-tan, và thấp hơn so với Phi-líp-pin, Pa-kít-xtan và một số quốc gia khác (Hình 2). 

Hình 2: Tỷ số tử vong mẹ ở các nước đang phát triển châu Á, 2013

Nguồn: WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division. Trends in Maternal 
Mortality: 1990 to 2013. WHO: Geneva. 2014 [2].
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Tỷ suất tử vong trẻ em

Tỷ suất tử vong trẻ em ước tính ở Việt Nam cũng thấp hơn so với hầu hết các nước đang 
phát triển châu Á (Hình 3). Ước tính năm 2013, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) của 
Việt Nam là 15,3/1000 trẻ đẻ ra sống và tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (U5MR) là 23,1/1000 
trẻ đẻ sống. So với Trung Quốc, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi của Việt Nam thấp hơn, còn 
tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi lại cao hơn. Điều này gợi ý là kết quả giảm tử vong ở trẻ nhỏ 
đạt tương đối tốt, nhưng cần tìm hiểu sâu hơn để tìm ra nguyên nhân tử vong cao ở nhóm từ 1 
đến 4 tuổi.

Hình 3: Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển 
châu Á, 2005-2010
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Nguồn: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population 
Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition [1].

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

Năm 2013, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thiếu cân là 15,3% 
và thể thấp còi là 25,9% [3]; tương đối thấp so với các nước đang phát triển châu Á. Hình 4 cho 
thấy Việt Nam đứng thứ 4 về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thiếu cân và đứng thứ 6 về tỷ lệ 
suy dinh dưỡng thấp còi so với các nước tham khảo. Tỷ lệ suy dinh dưỡng liên quan điều kiện 
kinh tế-xã hội kém phát triển, tình trạng ốm đau, bệnh tật và chế độ ăn cho trẻ nhỏ không hợp lý. 
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Hình 4: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thiếu cân và thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước 
đang phát triển của châu Á những năm gần đây
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Nguồn: UNICEF. Childinfo. Monitoring the Situation of Children and women. Last updated April 2013. http://www.
childinfo.org/malnutrition.html; Riêng Cam-pu-chia và Phi-líp-pin có số liệu cập nhật hơn từ WHO Global health 
observatory. Child malnutrition country estimates. WHO Global Database. http://apps.who.int/gho/data/

Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng

Nhiễm HIV gây gánh nặng bệnh tật lớn và là bệnh ưu tiên toàn cầu. Ở Việt Nam, nhiễm 
HIV có gánh nặng bệnh tật (cộng gộp số năm sống tàn tật và số năm sống mất đi do tử vong 
sớm) đứng thứ nhất trong các bệnh truyền nhiễm. Tính đến 30/9/2014, Việt Nam có 224 223 
người nhiễm HIV và 69 617 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS được báo cáo là còn sống; 
tổng số người tử vong liên quan đến HIV/AIDS lũy tích là 70 734 trường hợp. Tỷ lệ nhiễm HIV 
chung trong cộng đồng là khoảng 0,26% dân số. Trong thời gian qua, số nhiễm HIV mới, số 
mắc AIDS và số tử vong liên quan đến AIDS hằng năm được báo cáo đã giảm dần. Tuy nhiên, 
mức độ giảm chưa sâu, chưa bền vững và các chỉ số lũy tích vẫn tiếp tục gia tăng. Tại một số 
địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, số lượng người nhiễm HIV mới 
hằng năm vẫn gia tăng. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ liên quan đến lây nhiễm HIV diễn biến 
phức tạp, khó kiểm soát, như tiêm chích ma túy, sử dụng ma túy tổng hợp, mại dâm, tình dục 
nam đồng giới…[4].

Hình 5 cho thấy kết quả ước tính tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nhóm 15-49 tuổi và ở nam và 
nữ nhóm 15-24 tuổi. Năm 2012, Việt Nam có tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở người lớn tương đối cao, 
tương đương với ở Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a, nhưng thấp hơn ở Thái Lan và Cam-pu-chia. 
Tỷ lệ hiện nhiễm ở nam giới 15-24 tuổi ở Việt Nam tương đương với ở CHDCND Lào và Cam-
pu-chia, nhưng thấp hơn In-đô-nê-xia và Thái Lan [5].
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Hình 5: Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm 15-49 tuổi, 15-24 tuổi ở các nước đang phát triển               
châu Á, 2012
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Chú thích: Ở các nước có kết quả <0,1% trong hình được thể hiện ở mức 0,1%. Không cố số liệu cho Trung Quốc 
theo nhóm tuổi.
Nguồn: UNAIDS. Report on the Global AIDS Epidemic - 2013. HIV estimates 1990-2012. http://www.unaids.org/en/
media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/unaids_global_report_2013_en.pdf. Mông Cổ- 
UNAIDS. Country Progress Report Mongolia. Reporting period 1/1/2012-31/12/2013.

Tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét

Tỷ lệ mắc sốt rét ở Việt Nam rất thấp, năm 2012 là 33/100 000 dân, thấp thứ 5 trong các 
nước đang phát triển tham khảo tại châu Á (Hình 6). Trong các quốc gia tham khảo, Mông Cổ 
không có trường hợp nào vì không nằm trong vùng có khí hậu thuận lợi cho muỗi phát triển. Bài 
học rút ra từ thành công của Xri Lan-ca, nước đang phát triển đi đầu trong việc loại trừ sốt rét, 
là cần thực hiện đều đặn và chặt chẽ các can thiệp phòng, chống sốt rét ở nhóm dân cư có nguy 
cơ cao, trong đó có các can thiệp chẩn đoán, điều trị, giám sát dịch để xử lý kịp thời khi có ổ 
dịch [6]. Ở Việt Nam, mặc dù số người mắc và tử vong do sốt rét đã giảm rất đáng kể, tuy nhiên 
vẫn có 37% dân số sống trong vùng nguy cơ và 18% dân số sống trong vùng có nguy cơ cao [7].

Hình 6: Tỷ lệ mắc sốt rét ở các nước đang phát triển châu Á, 2012 
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Nguồn: World Malaria Report, 2013.
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Tỷ lệ mắc lao 

Việt Nam là một trong 22 quốc gia có tỷ lệ hiện mắc và mới mắc bệnh lao cao với tỷ lệ 
mắc mới ước tính năm 2013 khoảng 130/100 000 dân và tỷ lệ hiện mắc vào khoảng 200/100 000 
dân [8]. Số người hiện mắc lao được phát hiện ở Việt Nam khoảng 100 000 người, chưa giảm 
qua các năm [9]. Với số bệnh nhân lao cao, nguy cơ lây truyền cũng rất cao bởi lao là một bệnh 
rất dễ lây truyền từ người sang người qua không khí. Hơn nữa, trước giai đoạn lao tiến triển, các 
triệu chứng có thể âm thầm trong một thời gian dài nhiều tháng, khiến cho bệnh nhân chậm đi 
khám và điều trị, làm tăng nguy cơ lây truyền vi khuẩn lao cho những người có tiếp xúc gần gũi 
với bệnh nhân. Gánh nặng bệnh tật của bệnh lao đang đứng thứ 3 trong các bệnh truyền nhiễm ở 
Việt Nam. Số liệu ước tính cho thấy tỷ lệ hiện mắc bệnh lao ở Việt Nam thấp hơn Cam-pu-chia 
và Phi-líp-pin (Hình 7).

Hình 7: Tỷ lệ hiện mắc lao ở các nước đang phát triển châu Á, 2012
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Nguồn: WHO, Tuberculosis (TB) http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

Sự chênh lệch về tình trạng sức khỏe giữa các vùng, miền

Sự chênh lệch đáng kể về tình trạng sức khỏe giữa các vùng, miền và giữa các nhóm dân 
cư, là một vấn đề lớn rất đáng quan tâm, thể hiện ở một số chỉ số sức khỏe sau đây. 

Tuổi thọ trung bình chênh lệch 6,2 năm giữa vùng có dân cư sống thọ nhất là vùng 
Đông Nam Bộ và vùng có tuổi thọ thấp nhất là Tây Nguyên (Hình 8). Hai vùng có tuổi thọ thấp 
nhất là những vùng có điều kiện địa lý khó đi lại, mật độ dân cư thưa, điều kiện nước sạch và 
vệ sinh còn hạn chế và tỷ lệ hộ nghèo cao.
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Hình 8: Tuổi thọ trung bình theo vùng, ước tính năm 2013
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Nguồn: Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê năm 2013. 

Tỷ suất tử vong trẻ em cao nhất ở hai vùng nghèo là Trung du và miền núi phía Bắc và 
Tây Nguyên và thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ (Hình 9). Ở Tây Nguyên, số trẻ em dưới 1 tuổi 
tử vong trên 1000 trẻ sinh sống là 39,8, cao hơn 17 trẻ so với vùng Đông Nam Bộ. Đối với trẻ 
em dưới 5 tuổi, chênh lệch số trẻ tử vong lên 26 trẻ, nói cách khác, tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 
ở Tây Nguyên cao gấp 3 lần tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở Đông Nam Bộ. 

Hình 9: Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi theo tuổi và vùng, 2013
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Nguồn: Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê năm 2013. 

Tương tự như với tử vong trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất ở 
hai vùng Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc và thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ 
(Hình 10). Chênh lệch giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất là 14 điểm phần trăm đối với tỷ lệ 
trẻ em thiếu cân và 16 điểm phần trăm đối với tỷ lệ trẻ em thấp còi. 
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Hình 10: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo vùng, 2013
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Nguồn: Viện Dinh dưỡng. Số liệu thống kê về tình trạng dinh dưỡng trẻ em qua các năm. Cập nhật ngày: 
26/03/2014. http://www.nutrition.org.vn/news/vi/106/61/0/a/so-lieu-thong-ke-ve-tinh-trang-dinh-duong-tre-em-qua-
cac-nam.aspx

1.2. Gánh nặng bệnh tật 

Phân tích gánh nặng bệnh tật đóng góp bằng chứng quan trọng để xác định các vấn đề 
sức khỏe ưu tiên khi xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách của ngành y tế. Nghiên cứu 
gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2010 là một hợp tác nghiên cứu của gần 500 nhà khoa học ở 
50 quốc gia do Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Oa-sinh-tơn chủ 
trì. Đây là một nghiên cứu khoa học mang tính hệ thống lớn nhất từ trước tới nay nhằm xác 
định mức độ và xu hướng của gánh nặng bệnh tật tính theo số năm sống mất đi do bệnh tật, 
chấn thương và các yếu tố nguy cơ. Một số tiêu chí để xác định ưu tiên là số người tử vong, số 
năm sống mất đi do tử vong sớm (viết tắt là YLL, định nghĩa là số năm tử vong trước tuổi thọ 
trung bình, được tính bằng số trường hợp tử vong nhân với kỳ vọng sống tại thời điểm tử vong), 
số năm sống tàn tật (viết tắt là YLD, định nghĩa là số năm sống khỏe mạnh bị mất đi do bệnh 
tật). Chỉ số tổng hợp gánh nặng bệnh tật là số năm sống được hiệu chỉnh theo mức độ bệnh tật 
(DALY), thể hiện sự mất đi những năm sống cả do tàn tật, bệnh tật do chết sớm và được tính 
bằng tổng của YLL và YLD. Mỗi DALY tương ứng với 1 năm sống khoẻ mạnh bị mất đi. Các 
số ước tính về gánh nặng bệnh tật dựa trên số liệu nhân khẩu học và các nghiên cứu ước tính tỷ 
lệ mắc, tử vong do bệnh tật tại từng quốc gia. 

Chuyển đổi mô hình bệnh tật

Số liệu về gánh nặng bệnh tật tính theo DALY cho thấy có sự biến đổi nhanh về mô 
hình bệnh tật và tử vong ở Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2010 (Hình 11). Gánh nặng bệnh tật 
do các bệnh truyền nhiễm, các vấn đề sức khỏe của bà mẹ, giai đoạn chu sinh và rối loạn dinh 
dưỡng giảm từ 45,6% xuống 20,8%. Đồng thời gánh nặng bệnh tật do các bệnh/chứng bệnh 
không lây nhiễm tăng từ 42% lên 66% tổng số DALY. Tỷ trọng gánh nặng bệnh tật do chấn 
thương tương đổi ổn định, chiếm khoảng 13%. 
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Hình 11: Xu hướng mô hình bệnh tật đo lường bằng DALY, 1990-2010
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Nguồn: Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) Results by Cause 
1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 
2013.

Hình 12 trình bày cơ cấu 3 nhóm nguyên nhân gây tử vong theo từng lứa tuổi cho 
nam giới bên trái và nữ giới bên phải. BKLN chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng gánh nặng bệnh 
tật, nhưng tập trung nhiều nhất ở các nhóm tuổi từ 40 trở lên. Ở trẻ em dưới 5 tuổi, các bệnh 
truyền nhiễm, bệnh tật liên quan đến chu sinh chiếm tỷ lệ lớn nhất. Trong độ tuổi 15-59, gánh 
nặng bệnh tật do tai nạn thương tích và bệnh truyền nhiễm ở nam giới quan trọng hơn so với 
ở nữ giới.

Hình 12: Cơ cấu nguyên nhân tử vong theo tuổi và giới, 2010
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Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.
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Nhóm 1: Các bệnh truyền nhiễm, vấn đề sức khỏe bà mẹ, giai đoạn chu sinh và rối loạn 
dinh dưỡng

Phân tích chi tiết gánh nặng bệnh tật liên quan đến Nhóm 1 gồm các bệnh truyền nhiễm, 
vấn đề sức khỏe bà mẹ, giai đoạn chu sinh và rối loạn dinh dưỡng cho thấy các nhóm nguyên 
nhân quan trọng nhất là các bệnh truyền nhiễm thông thường, HIV/AIDS và bệnh lao và các 
vấn đề sức khỏe chu sinh (Hình 13). Cả ba nhóm này có gánh nặng do tử vong sớm cao. Nhóm 
bệnh nhiệt đới và rối loạn về dinh dưỡng có tỷ lệ tử vong thấp nhưng gây gánh nặng bệnh tật do 
làm mất đi thời gian sống khỏe mạnh. 

Hình 13: Các nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật trong nhóm bệnh truyền nhiễm, vấn 
đề liên quan sức khỏe bà mẹ, các vấn đề chu sinh và rối loạn dinh dưỡng, 2010
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Nguồn: Tính toán từ số liệu nghiên cứu Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 
2010 (GBD 2010) Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME), 2013.

Mười bệnh gây gánh nặng bệnh tật quan trọng nhất trong nhóm các bệnh truyền nhiễm, 
vấn đề sức khỏe bà mẹ, trẻ chu sinh và rối loạn dinh dưỡng chiếm 65% tổng số DALY của cả 
nhóm và 14% tổng số DALY chung (Bảng 1). Một số bệnh hiện nay đang được ưu tiên quan tâm 
như nhiễm HIV, bệnh lao. Một số vấn đề sức khỏe gây tử vong ở trẻ chu sinh như biến chứng 
do sinh non và ngạt thở khi sinh đang là nguyên nhân quan trọng liên quan tử vong trẻ sơ sinh 
cần được quan tâm nếu muốn đạt mục tiêu của Kế hoạch 5 năm và Mục tiêu Thiên niên kỷ. Một 
số bệnh quan trọng trong nhóm này hiện nay chưa được quan tâm đúng mức như nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới, giun sán, thiếu máu do thiếu sắt, tiêu chảy, viêm não và viêm màng não, 
thương hàn và phó thương hàn. 

Bảng 1: Mười bệnh có gánh nặng bệnh tật cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, vấn 
đề liên quan sức khỏe bà mẹ, giai đoạn chu sinh và rối loạn dinh dưỡng, 2010

Tên bệnh, vấn đề sức khoẻ DALYs % tổng số DALYs

1 HIV/AIDS 618 323 2,9%

2 Nhiễm trùng đường hô hấp dưới 556 658 2,6%

3 Bệnh lao 473 572 2,2%

4 Biến chứng do sinh non 375 116 1,8%

5 Giun sán 262 435 1,2%
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Tên bệnh, vấn đề sức khoẻ DALYs % tổng số DALYs

6 Thiếu máu do thiếu sắt 186 271 0,9%

7 Ngạt thở trong khi sinh 162 877 0,8%

8 Tiêu chảy 156 402 0,7%

9 Viêm não và viêm màng não 93 521 0,4%

10 Thương hàn và phó thương hàn 93 340 0,4%

Tổng số 14%
Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Trong 10 bệnh gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất thuộc nhóm 1, giun sán và thiếu máu do 
thiếu sắt ít gây tử vong sớm, nhưng vẫn tạo gánh nặng bệnh tật do làm mất đi số năm sống khỏe 
mạnh (Hình 14). Với 8 bệnh còn lại, gánh nặng bệnh tật liên quan đến tử vong sớm, trong đó 
một số bệnh cũng có phần quan trọng do làm mất đi năm sống khỏe mạnh như bệnh lao, bệnh 
não sơ sinh và tiêu chảy. 

Hình 14: Số năm sống mất đi do tử vong sớm và số năm sống tàn tật của 10 bệnh gây 
gánh nặng bệnh tật lớn trong nhóm 1 (2010)
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Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Nhóm 2: Các bệnh/chứng bệnh không lây nhiễm

Phần lớn trong số 10 nhóm bệnh thuộc các BKLN gây gánh nặng bệnh tật do làm tăng 
số năm sống tàn tật, hay nói cách khác là làm mất đi số năm sống khoẻ mạnh (Hình 15). Tuy 
nhiên, 2 nhóm bệnh gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất ở nhóm này là bệnh ung thư và tim mạch, 
tạo gánh nặng bệnh tật chủ yếu do tử vong sớm. Sau ung thư và tim mạch, 2 nhóm bệnh quan 
trọng khác thuộc BKLN là bệnh tâm thần và xương khớp, tạo gánh nặng bệnh tật chủ yếu do 
làm mất đi năm sống khỏe mạnh, không phải gây tử vong sớm. 
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Hình 15: Gánh nặng bệnh tật của các nhóm BKLN, 2010
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Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Phân tích cụ thể hơn cho thấy 10 BKLN gây gánh nặng bệnh tật cao nhất chiếm 45% 
tổng số DALY của nhóm và chiếm 30% tổng số DALY chung (Bảng 2). Hiện nay, đã có các dự 
án phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư, bệnh tim mạch. Tuy nhiên, các dựa án 
chưa tập trung nhiều vào các bệnh gây gánh nặng bệnh tật cao nhất như tai biến mạch máu não. 
Các rối loạn tâm thần như trầm cảm dù gây gánh nặng bệnh tật lớn nhưng chưa được đưa vào 
chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về bệnh tâm thần. 

Bảng 2: Mười nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất trong nhóm BKLN, 2010

Tên bệnh DALYs % tổng số DALYs

1 Tai biến mạch máu não do xuất huyết 1 251 750 5,9%

2 Rối loạn trầm cảm đơn cực 908 353 4,3%

3 Đau vùng lưng dưới 855 530 4,0%

4 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 702 332 3,3%

5 Ung thư gan 552 726 2,6%

6 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 533 058 2,5%

7 Xơ gan 406 724 1,9%

8 Ung thư phổi, phê quản, khí quản 395 655 1,9%

9 Đau nửa đầu 384 240 1,8%

10 Đau cổ 380 054 1,8%

Tổng số 30%

Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.
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Trong 10 BKLN có gánh nặng bệnh tật cao nhất, có 5 bệnh/chứng bệnh gây gánh nặng 
chủ yếu do người mắc bệnh phải sống nhiều năm tàn tật là trầm cảm, đau vùng lưng dưới, bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính, đau nửa đầu và đau cổ (Hình 16). Các bệnh còn lại gây gánh nặng bệnh 
tật chủ yếu do người bệnh tử vong sớm. Quan trọng nhất trong các bệnh này là tai biến mạch 
máu não, chiếm khoảng 6% tổng số DALY chung, chủ yếu là do tử vong sớm.

Hình 16: Số năm sống mất đi do tử vong sớm và số năm sống tàn tật của 10 nguyên 
nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất trong nhóm BKLN, 2010
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Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Nhóm 3: Tai nạn, chấn thương, ngộ độc

Tai nạn có ba nhóm, trong đó gánh nặng bệnh tật lớn nhất là do tai nạn, chấn thương 
không chủ định khác ngoài tai nạn giao thông. Tự gây hại và bạo lực đóng góp ít hơn vào gánh 
nặng bệnh tật. Tai nạn, chấn thương chủ yếu gây tử vong sớm, nhưng cũng có một số nhất định 
gây gánh nặng do sống tàn tật (Hình 17).

Hình 17: Các nhóm nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật ở nhóm tai nạn, chấn thương, 
ngộ độc, 2010

0 500 1000 1500

Tai nạn giao thông

Tai nạn, chấn thương không chủ 
định khác

Tự gây hại và bạo lực

1000 DALYsYLL YLD

Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Bảng 3 cho thấy 10 loại tai nạn, chấn thương có gánh nặng bệnh tật cao nhất chiếm 75% 
tổng số DALY của nhóm này và 9,7% tổng số DALY chung. Quan trọng nhất trong nhóm này 
là tai nạn giao thông đường bộ, đuối nước và ngã. 
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Bảng 3: Mười loại tai nạn, thương tích gây gánh nặng bệnh tật cao nhất, 2010

Loại tai nạn, chấn thương DALY % tổng số DALY

1 Tai nạn giao thông đường bộ 577 920 2,7%

2 Đuối nước 376 496 1,8%

3 Ngã 359 690 1,7%

4 Tự gây thương tích 223 409 1,0%

5 Bạo lực 141 630 0,7%

6 Tai nạn do tiếp xúc với lực cơ khí 108 860 0,5%

7 Tác động không mong muốn của dịch vụ y tế 80 052 0,4%

8 Lửa, nhiệt và đồ nóng 77 671 0,4%

9 Tai nạn giao thông không phải đường bộ 70 528 0,3%

10 Ngộ độc 65 658 0,3%

Tổng số 9,7%
Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Các loại tai nạn, chấn thương cụ thể chủ yếu gây gánh nặng bệnh tật do tử vong sớm 
(Hình 18). Tuy nhiên ở nhóm tai nạn đường bộ, ngã và tai nạn giao thông khác cũng có số năm 
sống tàn tật tương đối cao. Tự gây thương tích (như tự tử) đứng thứ 4 trong các nguyên gây gánh 
nặng bệnh tật ở nhóm này, phản ánh một phần các vấn đề tâm thần chưa được xử lý trong xã hội.

Hình 18: Số năm sống mất đi do tử vong sớm và số năm sống tàn tật của 10 loại tai nạn, 
chấn thương gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất, 2010
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4. Tự gây thương tích

3. Ngã 

2. Chết đuối

1. Tai nạn giao thông đường bộ

Phần trăm tổng số DALY
YLL YLD

Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật khác nhau theo giới. Trong 10 nguyên nhân gây 
gánh nặng bệnh tật lớn nhất, nam và nữ chỉ có chung 6 nguyên nhân là tai biến mạch máu não, 
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đau vùng lưng dưới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ, nhiễm khuẩn 
hô hấp dưới và trầm cảm. Các nguyên nhân khác có gánh nặng bệnh tật cao ở nam giới là chấn 
thương từ tai nạn giao thông đường bộ, HIV/AIDS, ung thư gan và xơ gan trong khi ở phụ nữ 
là đau nửa đầu, đau cổ, đái tháo đường và thiếu máu do thiếu sắt (Bảng 4).

Bảng 4: 10 nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất theo giới, 2010

Nam % 
DALYs Nữ % 

DALYs

1 Tai biến mạch máu não do 
xuất huyết 6% 1 Trầm cảm 6%

2 Tai nạn giao thông 6% 2 Tai biến mạch máu não do 
xuất huyết 5%

3 HIV/AIDS 4% 3 Đau vùng lưng dưới 4%

4 Đau vùng lưng dưới 4% 4 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 4%

5 Ung thư gan 3% 5 Đau nửa đầu 3%

6 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 3% 6 Nhiễm khuẩn hô hấp dưới 3%

7 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 3% 7 Đau cổ 2%

8 Nhiễm khuẩn hô hấp dưới 3% 8 Đái tháo đường 2%

9 Trầm cảm 3% 9 Thiếu máu do thiếu sắt 2%

10 Xơ gan 3% 10 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 2%

Tổng số 37% Tổng số 29%
Chú thích: % DALY tính riêng theo từng giới.
Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Phân tích, so sánh 20 nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật cao nhất của năm 1990 và 
năm 2010 cũng thể hiện sự chuyển đổi mô hình bệnh tật là tăng BKLN và giảm tỷ lệ bệnh 
truyền nhiễm. Bảng 5 thể hiện các bệnh Nhóm 1 màu vàng, Nhóm 2 màu xanh và Nhóm 3 
màu xám. Xu hướng về xếp thứ tự từ năm 1990 đến 2010 được thể hiện bằng mũi tên ở cột 
giữa. Trong 20 bệnh gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất, năm 1990 có 11 bệnh thuộc Nhóm 1, đến 
năm 2010 chỉ còn 5 bệnh thuộc nhóm này. Các bệnh năm 1990 không nằm trong 20 bệnh quan 
trọng nhất đến năm 2010 lại rất quan trọng là HIV/AIDS, ung thư gan, xơ gan, ung thư phổi, 
phế quản, khí quản, đau nửa đầu, đau cổ, đái tháo đường và ngã. Một số bệnh trước đây gây 
gánh nặng bệnh tật lớn, bây giờ đã giảm quan trọng hơn như di tật bẩm sinh, các bệnh phòng 
được bằng vắc xin, tiêu chảy, thiếu máu do thiếu sắt, viêm màng não, bệnh não chu sinh, suy 
dinh dưỡng protein-năng lượng. Hầu hết các bệnh này đều có chương trình can thiệp hiệu quả 
như tiêm chủng, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản 
(CSSKSS), cấp nước sạch, vệ sinh môi trường đóng góp vào giảm gánh nặng do các bệnh này. 
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Bảng 5: Xu hướng 20 nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất, 1990-2010

Nguyên nhân gánh nặng 
bệnh tật năm 1990

% 
DALYs

Nguyên nhân gánh nặng 
bệnh tật năm 2010

% 
DALYs

1 Nhiễm khuẩn đường hô hấp 
dưới 8,1%  ↓ 1 Tai biến mạch máu não do 

xuất huyết 5,8%

2 Tai biến mạch máu não do 
xuất huyết 4,4%  ↑ 2 Tai nạn giao thông 4,4%

3 Biến chứng do sinh non 4,0%  ↓ 3 Trầm cảm 4,2%

4 Dị tật bẩm sinh 3,7%  ↓ 4 Đau vùng lưng dưới 4,0%

5

Các bệnh trẻ em phòng 
được bằng vắc xin (bạch 
hầu, ho gà, uốn ván, sởi, 
thủy đậu)

3,7%  ↓ 5 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính 3,3%

6 Bệnh lao 3,5%  ↓ 6 HIV/AIDS 2,9%

7 Tiêu chảy 3,5%  ↓ 7 Nhiễm khuẩn đường hô hấp 
dưới 2,6%

8 Đuối nước 3,1%  ↑ 8 Ung thư gan 2,6%

9 Thiếu máu do thiếu sắt 2,7%  ↓ 9 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 2,5%

10 Trầm cảm 2,5%  ↑ 10 Bệnh lao 2,2%

11 Tai nạn giao thông 2,4%  ↑ 11 Biến chứng do sinh non 2,1%

12 Bệnh phổi tắc nghẽn                
mạn tính 2,4%  ↑ 12 Xơ gan 1,9%

13 Đau vùng lưng dưới 2,2%  ↑ 13 Ung thư phổi, phế quản, khí 
quản 1,8%

14 Sốt rét 2,2%  ↓ 14 Đau nửa đầu 1,8%

15 Viêm màng não 1,7%  ↓ 15 Đau cổ 1,8%

16
Bệnh não chu sinh (do ngạt 
thở, chấn thương trong khi 
sinh)

1,7%  ↓ 16 Đuối nước 1,8%

17 Giun sán 1,6%  17 Giun sán 1,7%

18 Suy dinh dưỡng protein 
năng lượng 1,5%  ↓ 18 Đái tháo đường 1,7%

19 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 1,4%  ↑ 19 Ngã 1,7%

20 Hen suyễn 1,3%  20 Hen suyễn 1,4%

Tổng số 57% Tổng số 52%

Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.
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1.3. Tình hình một số bệnh cần quan tâm

1.3.1. Các bệnh dịch

Nhiều dịch bệnh nguy hiểm không được thể hiện trong số liệu về gánh nặng bệnh tật do 
số mắc và tử vong không lớn, hoặc do bệnh được phòng hiệu quả bằng vắc xin và biện pháp y tế 
dự phòng khác, tuy nhiên vẫn phải duy trì mức ưu tiên cao vì những lý do nhất định. Các bệnh 
dịch được phân tích trong mục này gồm các bệnh mới nổi, các bệnh phòng được bằng vắc xin, 
các bệnh có chiến lược, kế hoạch loại trừ và một số bệnh dịch khác. 

Các bệnh mới nổi

Toàn cầu và Việt Nam có nhiều dịch bệnh mới, có nguy cơ tiềm ẩn gây đại dịch do có 
giao lưu, đi lại giữa các quốc gia đang có dịch bệnh, đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ tình hình 
toàn cầu, trong vùng và trong nước, tại các cửa khẩu, đầu tư năng lực (nhân lực dịch tễ, labo xét 
nghiệm,…), xây dựng và cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, thiết lập cơ chế phối hợp 
với bộ, ngành liên quan và có kế hoạch can thiệp khi cần thiết. Trong nhóm bệnh này có cả các 
bệnh lây từ động vật sang người, bệnh mới nổi toàn cầu. 

Dịch cúm 

Có một số loại cúm đặc biệt nguy hiểm vì là bệnh mới và có nguy cơ gây tỷ lệ tử vong 
cao. Hai loại cúm đã có dịch tại Việt Nam là cúm A (H5N1) và cúm A (H1N1). Cúm A (H7N9) 
đang có dịch tại Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam chưa có trường hợp nào. Năm 2014, trường 
hợp nhiễm cúm A (H5N6) đầu tiên ở người đã được phát hiện ở Trung Quốc trong khi cúm A 
(H5N6) đã được phát hiện trên gia cầm ở một số tỉnh của Việt Nam.

Năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo có đại dịch cúm A (H1N1) nguồn 
gốc từ lợn. Theo số liệu của WHO, năm 2009 Việt Nam đã có 685 trường hợp mắc và 50 trường 
hợp tử vong (Bảng 6). Số ca mắc năm 2010 giảm còn 92, đến năm 2011 lại tăng lên 685. Năm 
2013 có 341 ca mắc và 35 tuần đầu của năm 2014 có 82 ca. Các trường hợp tử vong chủ yếu 
do có bệnh mạn tính kèm theo.

Cúm A (H5N1) xuất hiện từ năm 2003. Mỗi năm từ năm 2009 đến 2014 chỉ có dưới 10 
ca được xác nhận bằng xét nghiệm. Các trường hợp mắc và tử vong đều có tiền sử tiếp xúc với 
gia cầm ốm, chết, tuy nhiên không có liên quan dịch tễ với nhau. Chưa ghi nhận ca bệnh lây 
truyền từ người sang người.

Bảng 6: Tình hình dịch cúm, 2007-2014

Loại cúm Đơn vị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

(35 tuần)
Nguồn

Cúm A 
(H1N1) Số mắc - - 685 92 685 9 341 82 WHO-Flunet (theo 

kết quả xét nghiệm)

Số tử 
vong - - 50 11 - - - - Bộ Y tế                               

(theo báo cáo)
Cúm A                     
(H5N1) Số mắc 8 6 5 7 - 4 2 2 Bộ Y tế                    

(theo báo cáo)
Số tử 
vong 5 5 5 2 - 2 1 2 Bộ Y tế                           

(theo báo cáo)
Chú thích: “-”: Thiếu thông tin.
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Bệnh do vi rút MERS-CoV

Bệnh do vi rút MERS-CoV có khả năng lây truyền từ người sang người chủ yếu trong 
nhóm người có tiếp xúc gần. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, 
ho, viêm phổi nặng và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp. Ngoài ra, có thể kèm theo các triệu 
chứng đường tiêu hóa như tiêu chảy và có thể gây suy tạng đặc biệt là suy thận, nguy cơ tử 
vong cao. Theo WHO, tính đến ngày 21/11/2014, trên toàn cầu đã ghi nhận gần 909 người mắc 
với 331 người tử vong tại 20 quốc gia. Tất cả trường hợp mắc đều có liên quan và xuất phát từ 
6 nước tại bán đảo Ả-rập. Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào. Bộ Y tế đã ban 
hành Kế hoạch hành động phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do 
MERS-CoV. 

Bệnh do vi rút Ebola

Theo những thống kê mới nhất từ WHO, đến ngày 21/11/2014, đợt dịch Ebola lần này là 
lớn nhất trong lịch sử ở các nước Tây Phi. WHO đang theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch và 
đã công bố tình trạng khẩn cấp về Ebola trên toàn thế giới. Số người tử vong đã lên 5459 trong 
tổng số 15 351 trường hợp nhiễm bệnh (bao gồm cả các trường hợp đã được xác nhận, những 
trường hợp nghi ngờ và những trường hợp có khả năng), chủ yếu ở Cộng hoà Ghinê, Libêria, 
Xiêra Lêôn và Nigeria. Với tình hình căng thẳng hiện tại, WHO khuyến cáo các nước nếu có 
công dân qua 4 nước châu Phi đang có đại dịch trên cần phải được kiểm tra y tế ngặt nghèo 
trước khi xuất nhập cảnh. Điều này có thể giúp làm hạn chế tối đa mức lây lan của dịch bệnh. 
Việt Nam đã cảnh báo người dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đã lên các 
phương án chuẩn bị phòng chống dịch, triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ người nhập 
cảnh tại các cửa khẩu, sân bay và đã triển khai các biện pháp dự phòng, nhất là những người từ 
các nước có dịch trở về. Bên cạnh việc giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, các tình huống dịch 
cũng được đưa ra, phác đồ điều trị bệnh Ebola cũng được ban hành, sẵn sàng đáp ứng điều trị 
ngay khi có bệnh nhân đầu tiên.

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân

Kể từ lúc phát hiện ca bệnh đầu tiên ngày vào tháng 4/2011, đến nay trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi đã phát hiện 231 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân 
tại 7 xã của 2 huyện Ba Tơ, Sơn Hà. Đầu năm 2014 đến nay, có một ca tái phát và một ca bệnh 
mới [10]. Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là 
khám sàng lọc thường xuyên để sớm phát hiện ca bệnh mới và điều trị kịp thời, hạn chế nguy 
cơ tử vong cho người bệnh. Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị.

Các bệnh dịch có thể phòng bằng vắc xin

Tiêm vắc xin phòng bệnh là một biện pháp y tế dự phòng hiệu quả nhất và là biện pháp 
quan trọng để loại trừ bệnh trong xã hội như bệnh bại liệt và uốn ván sơ sinh. Năm 1985, Việt 
Nam triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) với 6 loại vắc xin phòng bệnh 
Lao, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Sởi, Bại liệt. Năm 1997, bốn vắc xin mới được triển khai 
miễn phí trong Chương trình TCMR của Việt Nam là: vắc xin viêm gan B cho tất cả các trẻ 
sơ sinh và vắc xin viêm não Nhật Bản B, thương hàn và tả ở các vùng có dịch. Tháng 6/2010, 
vắc xin H. Influenzae B (Hib) phòng các bệnh viêm phổi nặng và viêm màng não mủ do H. 
Influenzae B trong thành phần vắc xin phối hợp DPT-VGB-Hib được triển khai trên toàn quốc, 
như vậy có 11 vắc xin trong Chương trình TCMR được cấp miễn phí ở Việt Nam. Ngoài ra, còn 
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có một số vắc xin phòng bệnh khác có thể tiêm/uống nhưng không được nhà nước trợ cấp như 
vắc xin phòng bệnh rubella, não mô cầu1, phế cầu khuẩn2, thủy đậu, vi rút Papilloma ở người 
(HPV), cúm mùa,… Bên cạnh đó, có một số vắc xin phòng bệnh ở động vật có tác động quan 
trọng trong phòng bệnh ở người như tiêm phòng dại, cúm ở động vật do ngành nông nghiệp và 
phát triển nông nghiệp phụ trách.

Gánh nặng bệnh tật ở trẻ em dưới 5 tuổi liên quan đến một số bệnh có thể phòng bằng 
vắc xin đã giảm đáng kể từ năm 1990 đến năm 2010 (Hình 19). Bên trái là các bệnh đã có vắc 
xin miễn phí nhiều năm, bên phải là một số bệnh chưa triển khai vắc xin trong Chương trình 
TCMR. Cả hai nhóm bệnh đều thể hiện sự giảm đi trong gánh nặng bệnh tật vì ngoài vắc xin, 
còn nhiều yếu tố khác tác động tới sức khỏe như giảm suy dinh dưỡng trẻ em, tăng tỷ lệ tiếp cận 
nước sạch, vệ sinh và tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế nói chung.

Hình 19: Gánh nặng bệnh tật ở trẻ em dưới 5 tuổi do các bệnh phòng được bằng            
vắc xin, 1990-2010 
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Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Bệnh sởi 

Sởi là một bệnh có khả năng lây nhiễm cao, do tiếp xúc với người bệnh qua ho và hắt 
hơi. Khi một người mắc sởi, 90% người tiếp xúc mật thiết sẽ bị lây bệnh sởi nếu họ chưa có 
miễn dịch thu được qua mắc bệnh sởi hay đã được tiêm vắc xin sởi trước đó. Triệu chứng chính 
của sởi là sốt cao, nổi ban đỏ và ho. Vi rút sởi làm giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể và dẫn 
đến các nhiễm trùng thứ phát như viêm phổi, mũi, mù lòa, tiêu chảy và viêm não. Khoảng hơn 
30% các ca mắc sởi có một hay nhiều biến chứng. 

Tại Việt Nam, từ giữa năm 2013 tính đến thời điểm 18/6/2014, cả nước đã ghi nhận 31,3 
nghìn trường hợp sốt phát ban nghi sởi với 5,5 nghìn ca dương tính với sởi, trong đó 145 ca tử 
vong liên quan đến sởi [11]. Bệnh xảy ra chủ yếu ở nhóm đối tượng dưới 10 tuổi chưa được 
tiêm vắc xin sởi tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin sởi đạt thấp trong những năm trước 
đây, và những vùng có biến động dân cư cao. Bộ Y tế đã và đang triển khai kế hoạch tiêm vét 

1 Não mô cầu có tên khoa học là Neisseria meningitidis hoặc meningococcus
2 Phế cầu khuẩn có tên khoa học là Streptococcus Pneumoniae hoặc pneumococcus
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vắc xin sởi. Đối tượng tiêm vét là tiêm mũi một cho trẻ từ chín tháng đến hai tuổi chưa được 
tiêm vắc xin sởi, tiêm mũi hai cho trẻ từ 18 tháng đến hai tuổi đã tiêm một mũi vắc xin sởi. Để 
bảo đảm không bị bỏ sót, các địa phương đang rà soát danh sách tất cả các đối tượng cần được 
tiêm trên địa bàn, kể cả đối tượng vãng lai; chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi 
có biến động dân cư.

Bệnh Rubella

Rubella là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường không có biến chứng nặng, tuy nhiên 
nhiễm rubella khi mang thai, đặc biệt trước 12 tuần thai nghén có thể dẫn đến di tật bẩm sinh 
nặng do hội chứng rubella bẩm sinh. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ, tổng số ca mắc rubella có tăng so với số mắc trung bình 5 
năm vừa qua. Tại một số bệnh viện nhi, số trẻ bị nhiễm Hội chứng rubella bẩm sinh cũng có xu 
hướng tăng hơn so với mọi năm. Ở Việt Nam, từ năm 2004-2011 liên tục ghi nhận các vụ dịch 
Rubella với tổng số trên 3500 trường hợp. Trong số các trẻ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh có 
tới trên 90% trẻ mắc các dị tật phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như các dị tật bẩm sinh 
về tim, đục thủy tinh thể, lách to, gan to, điếc và chậm phát triển trí tuệ.

Nhằm giảm gánh nặng bệnh tật của hội chứng Rubella bẩm sinh, tiến tới loại trừ bệnh 
Rubella trong tương lai, từ đó nâng cao thể chất của trẻ em Việt Nam, Chương trình TCMR ở 
Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi và rubella miễn phí từ tháng 10/2014 đến 
tháng 2/2015 cho khoảng hơn 23 triệu trẻ từ 9 tháng đến 14 tuổi trong toàn quốc. 

Bệnh phổi, viêm màng não và tiêu chảy do vi trùng và vi rút 

Các loại vi trùng Streptococcus pneumoniae (phế cầu khuẩn), Haemophilus influenzae 
và Neisseria meningitidis (não mô cầu) là nguyên nhân chủ yếu gây viêm phổi, viêm màng 
não. Vi rút Rota là nguyên nhân quan trọng gây tiêu chảy ở trẻ em. Cả 4 loại vi trùng/vi rút này 
đều đã có vắc xin, nhưng hiện nay ở Việt Nam chưa đưa những vắc xin này vào Chương trình 
TCMR, chỉ các gia đình có điều kiện kinh tế có khả năng tiếp cận vắc xin theo dịch vụ và phải 
trả phí.

Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê ở các cơ sở y tế công lập, nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em là nguyên nhân cao nhất đến khám bệnh và vào điều trị tại các bệnh viện và là 
một trong các nguyên nhân gây tử vong cao ở trẻ em. Trong cộng đồng, hằng năm trung bình 
tần suất mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của mỗi trẻ từ 4-5 lần. Vi khuẩn hay gặp nhất trong 
viêm phổi mắc phải ở cộng đồng ở trẻ em là phế cầu khuẩn chiếm tới khoảng 30-50% trường 
hợp. H. influenzae týp B là nguyên nhân vi khuẩn đứng hàng thứ 2 chiếm khoảng 10-30% [12].

Viêm màng não mủ là tình trạng nhiễm trùng màng não do một số loại vi trùng gây ra 
trong đó có 3 loại vi trùng thường gặp là: vi trùng Hemophilus influenza týp B (Hib), não mô 
cầu và phế cầu khuẩn. Ở Việt Nam, tác nhân gây viêm màng não mủ ở trẻ em chủ yếu do vi 
trùng Hib [13].

Theo thống kê y tế tại Việt Nam, tác nhân gây tiêu chảy cấp nhập viện thường gặp nhất 
là vi rút Rota và có đến 95% trẻ em bị nhiễm vi rút Rota ít nhất một lần trước 5 tuổi [14].

Theo nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2010, ước tính ở Việt Nam có 261 trẻ 
em dưới 5 tuổi tử vong do viêm màng não liên quan 3 vi trùng trên. Cùng năm, có 3139 trẻ em 
tử vong do viêm phổi và 470 trẻ em tử vong do tiêu chảy. Cho đến nay, không có thông tin giám 
sát về tỷ lệ mắc những bệnh này trong cộng đồng.
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Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm (tả) 

Sau nhiều năm được khống chế, dịch tả đã bùng phát trở lại vào năm 2007 với tỷ lệ mắc 
là 2,24/100 000 dân. Trong giai đoạn từ năm 2000-2009, miền Bắc đã ghi nhận tổng số 8 304 
ca mắc tả, tăng tới 6 lần so với giai đoạn từ 1990-1999 (1194 ca). Riêng năm 2010, cả nước ghi 
nhận 317 trường hợp tả (không có tử vong) tại 18 địa phương; trong đó 301 trường hợp là người 
Việt Nam và 16 trường hợp là người Cam-pu-chia. Từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2014, Việt 
Nam không ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả, nhưng hiện nay tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 
một số trường hợp mắc tiêu chảy cấp nghi tả. Việc giám sát các trường hợp tiêu chảy cấp được 
thực hiện thường xuyên trên phạm vi cả nước. Tiêu chảy là nguyên nhân thứ 7 gây gánh nặng 
bệnh tật đối với trẻ em dưới 15 tuổi [15].

Một số bệnh truyền nhiễm có kế hoạch loại trừ hoặc thanh toán

Một số bệnh có tiềm năng loại trừ ở Việt Nam. Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ 
năm 1997, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005 và đang có các kế hoạch loại trừ một số 
bệnh khác như bệnh phong và viêm não Nhật Bản (2015), bệnh sởi (2017), bệnh dại (2020) và 
bệnh sốt rét (2030) [16]. Bệnh viêm não Nhật Bản và bệnh sởi được phân tích ở trong mục về 
các bệnh phòng ngừa bằng vắc xin. Mục này phân tích về tình hình bệnh phong, bệnh sốt rét, 
bệnh sốt xuất huyết.

Bệnh phong

Bệnh phong là một bệnh nhiễm trùng mạn tính gây ra bởi trực khuẩn phong (Mycobacterium 
Leprae). Bệnh phong không phải là bệnh di truyền, không gây chết người, tuy nhiên nếu không 
được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại những tàn tật, di chứng trầm trọng. Chính 
những tàn tật này làm cho người ta sợ hãi và quan niệm sai lầm về bệnh phong. Việt Nam đang 
nỗ lực trong việc tiến tới loại trừ bệnh phong. 

Năm 2000, số bệnh nhân phong mới là 1477, đến năm 2012 chỉ có 296 người mới phát 
hiện bệnh phong mới. Tỷ lệ tàn tật độ 2 trên bệnh nhân phong mới năm 2000 là 21%, đến năm 
2012 đã giảm xuống còn 14,86% [17]. Tính đến cuối năm 2013, cả nước đã có 52/63 tỉnh3 đã 
kiểm tra/phúc tra loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn của Việt Nam. Các tỉnh còn lại chưa tiến 
hành công nhận loại trừ là Quảng Ngãi, Bình Định, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước, Tây 
Ninh, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum. 

Trên thực tế, bệnh phong có thể được chữa khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng tàn 
tật nếu người bệnh được khám phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy vậy, công tác khám tầm 
soát bệnh phong cho cộng đồng lại không dễ thực hiện, có thể bỏ sót bệnh nhân. Để khẳng định 
khám phát hiện hết bệnh nhân phong trong cộng đồng cần phải khám toàn da cho ít nhất 20% 
dân số liên tục trong 3 năm. Thành kiến về bệnh phong vẫn còn nặng nề, trong khu vực có nhiều 
dân tộc, ngôn ngữ khác nhau, tập quán khác nhau gây không ít khó khăn cho công tác tuyên 
truyền giáo dục y tế về bệnh phong cho cộng đồng.

Bệnh dại

Bệnh dại là bệnh do vi rút dại (rabies vi rút) gây nên. Đây là một bệnh truyền nhiễm vi 
rút cấp tính của hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong chắc chắn. 

3 Bao gồm cả 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương.
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Việt Nam là một trong những quốc gia được WHO xếp trong nhóm các nước có nguy cơ 
cao nhiễm bệnh dại. Theo nghiên cứu, tỷ lệ tử vong do bệnh dại ở Việt Nam đứng thứ 14 trên thế 
giới. Năm 2011, có 110 trường hợp, năm 2012 có 98 trường hợp, năm 2013 có 102 trường hợp 
tử vong do bệnh dại. Bệnh dại rất nguy hiểm vì khi đã bị lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%. 

Người bị động vật nghi dại cắn cần được điều trị dự phòng khẩn cấp bằng vắc xin và 
huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt. Năm 2000, tổng số người bị động vật cắn phải tiêm 
vắc xin dại lên 568 166 người, đến năm 2011 đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao với 394 300 
người [18]. Trong 5 tháng đầu năm 2014, đã có 160 731 bị chó cắn và 28 người tử vong do 
bệnh dại. Chi phí người dân trả tiền tiêm vắc xin và huyết thanh điều trị dự phòng bệnh dại lên 
tới hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Các trường hợp tử vong do bệnh dại xảy ra chủ yếu ở miền Bắc, 
chiếm khoảng 80%. Theo điều tra, trong số các trường hợp tử vong do bệnh dại thì có hơn 50% 
là do người dân chủ quan, biết bị chó cắn cần phải đi tiêm phòng nhưng vẫn không đi tiêm với 
suy nghĩ “chắc con chó đó không bị bệnh”. Chỉ có hơn 20% người không hiểu biết về bệnh dại, 
chủ yếu ở nông thôn do nhận thức kém [19]. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phụ trách 
Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2011-2015 với các can 
thiệp về quản lý đàn chó, loại trừ bệnh dại ở động vật qua tiêm phòng (Quyết định 2731/QĐ-
BNN-TY ngày 7/11/2011). 

Bệnh sốt rét

Bệnh sốt rét là một chứng bệnh gây ra bởi ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền từ người 
này sang người khác qua trung gian muỗi đốt. Plasmodium falciparum là chủng có khả năng 
gây sốt rét ác tính và đa kháng thuốc, chiếm 55-60% trường hợp sốt rét ở Việt Nam. Những 
người bị sốt rét thể não thường thể hiện các triệu chứng thần kinh như hành vi bất thường, run 
giật nhãn cầu hoặc hôn mê. 

Tình hình sốt rét ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể; từ thời kỳ bùng nổ sốt rét (1991-
1992) có trên 1 triệu người mắc sốt rét, đến năm 2013 có dưới 30 000 người mắc sốt rét [20] 
và 6 trường hợp tử vong do sốt rét. Dịch sốt rét cơ bản được khống chế, bệnh sốt rét đang từng 
bước được đẩy lùi. 

Tuy nhiên, các thành quả nêu trên chưa thực sự có tính bền vững do ký sinh trùng 
P.falciparum kháng thuốc chống sốt rét; muỗi tránh hoặc nhờn hóa chất diệt côn trùng, mạng 
lưới y tế cơ sở chưa kiểm soát hết được bệnh nhân sốt rét; các nhóm dân di biến động vào vùng 
sốt rét lớn ngoài tầm kiểm soát của mạng lưới y tế và chưa có biện pháp phòng chống sốt rét 
khả thi cho những nhóm dân này; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa chưa có ý thức 
tự phòng chống sốt rét. Ước tính vẫn còn 34 triệu dân sống trong vùng có nguy cơ sốt rét, trong 
đó gần 11 triệu người sống ở vùng có nguy cơ cao mắc sốt rét, nhất là ở các vùng rừng núi, 
vùng ven biển nước lợ, vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. (Xem chi tiết 
ở Chương II, mục 3 về đánh giá tiến độ thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ).

Sốt xuất huyết (SXH)

Sốt xuất huyết Dengue và biểu hiện nặng nề nhất của bệnh là Hội chứng sốc Dengue 
được gây nên bởi một trong bốn loại huyết thanh vi rút gần gũi nhưng lại khác nhau. Nhiễm một 
loại vi rút có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời nhưng chỉ chống lại chính loại huyết thanh 
vi rút đó mà thôi. Chính vì vậy mà những người sống trong vùng lưu hành dịch SXH Dengue 
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có thể mắc bệnh nhiều hơn một lần trong đời. Nhiễm vi rút Dengue có thể chỉ biểu hiện như 
một hội chứng nhiễm vi rút không đặc hiệu hoặc bệnh lý xuất huyết trầm trọng và đưa đến tử 
vong. Trong những năm gần đây, bệnh đã trở thành mối quan ngại lớn đối với sức khỏe cộng 
đồng toàn cầu. Sự lan tràn về mặt địa lý của cả véc tơ truyền bệnh là muỗi và vi rút đã đưa đến 
sự tăng cao tỷ lệ bệnh trong vòng 25 năm qua cũng như khả năng xuất hiện dịch do nhiều loại 
huyết thanh khác nhau ở các đô thị trong vùng nhiệt đới. 

Tình hình nhiễm sốt xuất huyết ở Việt Nam không ổn định; dịch sốt xuất huyết thường 
xảy ra theo chu kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100 000 dân dao động 
148,1 năm 2010, 80,4 năm 2011, 94,2 năm 2012 và 91,6 năm 2013. Năm 2010, đã có 113 người 
tử vong do sốt xuất huyết, đến năm 2013 số tử vong khoảng 60 người [20]. Trên 85% ca mắc 
và 90% ca tử vong do sốt xuất huyết là ở các tỉnh miền Nam Việt Nam. Khoảng 90% số ca tử 
vong do sốt xuất huyết là ở nhóm tuổi dưới 15. Việt Nam đã thành công trong kiểm soát tỷ lệ tử 
vong do sốt xuất huyết. Từ năm 2005 đến nay, tỷ lệ tử vong trên bệnh là dưới 1/1000 ca bệnh. 

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa đạt nhiều thành công trong việc giảm số ca mắc sốt xuất 
huyết. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu nguồn cung cấp nước sạch đáng tin cậy ở vùng nông thôn, 
điều kiện nhà ở thiếu vệ sinh cộng với thiếu cung cấp nước và hệ thống xử lý nước thải kém ở 
các vùng ven đô đang mở rộng nhanh chóng đồng nghĩa với việc người dân phải trữ nước trong 
hoặc gần nhà để sử dụng. Điều này càng làm tăng mật độ vector truyền bệnh sốt xuất huyết. 
Tình hình dịch tễ càng trở nên xấu thêm bởi hạn chế của hệ thống y tế trong việc duy trì kiểm 
soát sự lan truyền của muỗi Aedes aegypti.

HIV/AIDS

Số người hiện nhiễm HIV/AIDS ước tính trong cộng đồng năm 2014 là khoảng 260 000 
người. Ước tính mỗi năm có khoảng 12 000-14 000 người mới nhiễm HIV [21]. Số tử vong ước 
tính năm 2014 là 2000-3000, giảm nhiều so với mức 7000-8000 năm 2009. Hình thái lây truyền 
HIV qua đường tình dục trong số nhiễm mới có xu hướng ngày càng tăng, từ 20% năm 2007 lên 
đến 45% năm 2013. Trong giai đoạn 2007-2013, tỷ trọng của nhóm tuổi 20-29 trong số người 
nhiễm HIV/AIDS giảm từ 50,8% xuống còn 32,9%, trong khi nhóm tuổi 30-39 tăng tương ứng 
từ 32,5% lên 45,1%. Tỷ lệ phụ nữ trong nhóm đối tượng mới nhiễm HIV tiếp tục gia tăng, từ 
24,2% năm 2007 lên 32,5% năm 2013 [22] (xem thêm chi tiết ở mục phân tích tình hình thực 
hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ dưới đây). 

Bệnh lao

Tỷ lệ mới mắc bệnh lao ước tính có xu hướng giảm dần qua thời gian. Tuy nhiên, tỷ lệ 
phát hiện lao hầu như không thay đổi, thậm chí có tăng lên trong những năm gần đây (Hình 20). 
Nếu số ước tính đúng, điều này có nghĩa là tỷ lệ người mắc lao được phát hiện đang tăng nhanh, 
là một điều kiện thiết yếu cho sự thành công trong việc giảm dịch lao vì những trường hợp mắc 
lao chưa được phát hiện tiếp tục truyền bệnh cho người khác. 
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Hình 20: Xu hướng tỷ lệ mới mắc lao theo ước tính và tỷ lệ được phát hiện, 1990-2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

S
ố 

m
ắc

 la
o 

tr
ên

 1
00

 0
00

 d
ân Tỷ lệ mới mắc  

lao ước tính

Tỷ lệ phát hiện mắc lao

Tỷ lệ phát hiện các 
trường hợp mắc 
bệnh lao

Nguồn: Tỷ lệ mới mắc lao ước tính lấy từ số liệu của WHO. Tỷ lệ phát hiện mắc lao được báo cáo lấy từ Bộ Y tế, 
Niên giám thống kê y tế. Tỷ lệ mắc lao được phát hiện tính bằng số mắc được báo cáo chia cho số mắc ước tính.

Trong tổng số người phát hiện mắc lao, tỷ lệ điều trị khỏi tương đối cao đối với nhóm 
mắc lao phổi mới. Nhưng đối với nhóm tái phát bệnh, thường là nhóm mắc lao đa kháng thuốc 
khó điều trị. Theo số liệu ước tính của WHO, tỷ lệ người mắc lao tử vong trong một năm là 9%, 
tỷ lệ này rất cao so với các nước khác trong khu vực. 

Một số bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng bệnh tật lớn

Giun sán

Bệnh ký sinh trùng (như sán lá, giun đũa, giun lươn, giun móc, giun tóc, giun kim,…) là 
vấn đề y tế cộng đồng phổ biến rộng rãi ở Việt nam, đứng thứ 5 về gánh nặng bệnh tật, chủ yếu 
do gây ra số năm sống tàn tật. Hầu hết các điều tra từ trước đến nay ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ 
nhiễm giun sán khác nhau giữa các vùng, miền trong đó ở miền Bắc có tỷ lệ nhiễm giun, sán 
cao hơn miền Nam (dao động từ 10-90%). Đặc biệt là bệnh giun móc gây thiếu máu ở người. 
Giun móc lưu hành cao trên toàn quốc, tỷ lệ nhiễm tùy thuộc thổ nhưỡng, đồng bằng sông Hồng 
(30%), miền núi phía Bắc (85%), Tây Nguyên (47%), miền Nam (68%), thấp nhất ở đồng bằng 
sông Cửu Long (10%). Giun, sán có thể gây những hậu quả cấp tính như đau, tắc ruột, thiếu 
máu, thiếu nước, hoặc dài hạn như suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất, thiếu vi chất, mệt 
mỏi, chậm phát triển trí tuệ, sinh ra thiếu cân. Sán lá có thể gây bệnh nặng ở gan, phổi, não.

Bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật (như hải sản, lợn) đóng vai trò 
quan trọng với tỷ lệ nhiễm cao và là gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. Bệnh giun truyền qua 
đất có mức độ lưu hành cao trên toàn quốc. Điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giun, sán là 
thiếu vệ sinh trong chế biến thực phẩm, thiếu nguồn nước sinh hoạt, ăn uống sạch, do điều kiện 
vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân kém, tập quán ăn ra sống, ăn thức ăn sống còn phổ biến 
ở Việt Nam, nên nguy cơ nhiễm bệnh ký sinh trùng truyền qua thức ăn là rất cao và với phạm 
vi rộng khắp trên cả nước. Vì vậy, bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật vẫn là 



41

Chương I: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng

vấn đề bức xúc hiện nay ở Việt Nam hiện nay [23]. Cần có những nghiên cứu toàn diện và sâu 
hơn về vấn đề này.

Viêm gan

Viêm gan là bệnh nhiễm trùng do vi rút tấn công gan và có thể gây viêm gan cấp tính 
(viêm gan A và E) và mạn tính (viêm gan B, C và D). Ở Việt Nam, số người mắc viêm gan 
B mạn tính năm 2005 là 8,4 triệu người, dự báo đến năm 2025 là 8 triệu người, và tử vong là 
40 000 người [24]. Viêm gan B và C, cũng như HIV, lây truyền qua tiếp xúc với máu hoặc các 
chất dịch khác của cơ thể người bị nhiễm bệnh. Viêm gan A và E lây truyền qua nước và thực 
phẩm nhiễm vi rút và tác động tới sức khỏe nhẹ hơn. Khả năng để nhiễm vi rút viêm gan B trở 
thành mạn tính phụ thuộc vào độ tuổi lúc bị nhiễm bệnh. Nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 6 
tuổi rất dễ trở thành mạn tính: 80-90% trẻ sơ sinh bị nhiễm vi rút viêm gan B sẽ trở nên nhiễm 
vi rút mạn tính, 30-50% trẻ bị nhiễm vi rút viêm gan B trước 6 tuổi sẽ trở nên nhiễm vi rút mạn 
tính. Mức độ nghiêm trọng của viêm gan B và C dao động từ một bệnh nhẹ, kéo dài một vài tuần 
đến tình trạng nghiêm trọng lâu dài có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan.

Vắc xin viêm gan B đã được sử dụng từ năm 1982. Hiệu quả của vắc xin viêm gan B đạt 
95% trong ngăn ngừa lây nhiễm và các hậu quả mạn tính của nó. Chưa có vắc xin phòng viêm 
gan C, nhưng có thể điều trị bằng thuốc kháng vi rút, song việc tiếp cận điều trị ở Việt Nam còn 
hạn chế. 

Bệnh tay-chân-miệng

Theo báo cáo giám sát của các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur năm 2010, cả nước ghi nhận 
18 781 trường hợp mắc tay chân miệng tại 47 địa phương trong đó có 52 trường hợp tử vong 
tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bệnh tập trung chủ yếu ở nhóm 1-3 tuổi. Đây là 
bệnh mới và gây nguy hiểm cho trẻ em. Năm 2013, ghi nhận 37 788 trường hợp mắc, 13 trường 
hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2012, số mắc giảm 40,57%, số tử vong giảm 63,89%. Tính từ 
đầu năm 2014 đến tháng 5/2014, cả nước ghi nhận hơn 17 410 trường hợp mắc tay chân miệng, 
trong đó có 2 trường hợp tử vong.

1.3.2. Vấn đề sức khỏe liên quan thời kỳ thai nghén và chu sinh

Biến chứng do sinh non

Biến chứng do sinh non (trước 37 tuần thai nghén) là nguyên nhân tử vong trẻ em quan 
trọng toàn cầu. Những trẻ sống sót thường gặp những khó khăn do tàn tật, chậm phát triển trí 
tuệ, rối loạn thính giác và tầm nhìn. Một số nguyên nhân gây sinh non là sinh đôi, sinh ba, 
nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp ở sản phụ. 

Khoảng 75% trẻ em sinh non có thể được cứu sống với những can thiệp khả thi và 
hiệu quả chi phí như điều trị corticoid trước sinh (tiêm cho người mẹ có nguy cơ sinh non 
để củng cố phổi bào thai), chăm sóc con kiểu kangaroo4, và điều trị nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh 
bằng kháng sinh. 

Ở Việt Nam, năm 2010, có khoảng 43% trẻ chu sinh (từ 0-6 ngày) tử vong do sinh non. 
Biến chứng do sinh non là nguyên nhân tử vong của 16% trẻ em dưới 5 tuổi. 

4 Phương pháp chăm sóc được sử dụng khi một em bé sinh non hoặc thiếu cân được áp sát vào thân của người 
mẹ, da kề da, để được giữ ấm và cho bú thường xuyên.  
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Dị tật bẩm sinh

Dị tật bẩm sinh có thể dẫn đến tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn. Phổ biến nhất trong các 
dị tật bẩm sinh nặng là tật tim bẩm sinh, khuyết tật của ống thần kinh và Hội chứng Down, gây 
gánh nặng cho cá nhân trẻ, gia đình và xã hội. Nhiều dị tật bẩm sinh có thể phòng được qua tiêm 
vắc xin Rubella, điều trị bệnh giang mai ở người mẹ, bảo đảm người mẹ uống đủ axit folic và 
iod khi mang thai, thận trọng khi sử dụng thuốc hoặc tiếp xúc hóa chất trong thời kỳ mang thai, 
khám thai đầy đủ, tránh sinh con khi cao tuổi, tránh kết hôn cận huyết thống. 

Ngạt thở và sang chấn khi sinh

Ngạt thở và sang chấn khi sinh là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới tử vong chu 
sinh hoặc những tổn thương vĩnh viễn như bại não, tụ máu nội sọ và xuất huyết. Những yếu tố 
liên quan sang chấn đối với trẻ chu sinh bao gồm bất cân xứng đầu-chậu, sinh quá nhanh, sinh 
quá chậm, sinh ngược, đẻ có can thiệp giác hút, fooc-xép, mổ đẻ,… 

Can thiệp hồi sức trẻ chu sinh ngạt thở có thể làm giảm tỷ suất tử vong. Dụng cụ cơ bản 
cần thiết để can thiệp bao gồm dụng cụ hút nhớt và dụng cụ giúp thở (bóng giúp thở, mặt nạ sơ 
sinh), nhưng quan trọng nhất là cán bộ đỡ đẻ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để hồi sức trẻ 
chu sinh. Phòng sang chấn bằng đào tạo lý thuyết và thực hành kỹ năng đỡ đẻ cho cán bộ y tế 
biết xử lý trường hợp khó đẻ và vận chuyển sản phụ đến cơ sở y tế có đủ khả năng can thiệp 
khi cần thiết. Ngoài ra, tiêm Vitamin K ngay sau khi sinh có thể giảm xuất huyết trẻ chu sinh.

1.3.3. Chấn thương

Tai nạn đường bộ

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67), trong năm 
2013, cả nước đã xảy ra 31 266 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 805 người, bị thương 32 253 
người (bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không). So với cùng kỳ 
năm 2012 giảm 5 008 vụ (giảm 13,8%), tăng 44 người chết (tăng 0,45%), giảm 6229 người bị 
thương (giảm 16,18%). Riêng tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 30 874 vụ, làm chết 9 627 
người, bị thương 31 982 người. So với năm 2012 giảm 4946 vụ (giảm 13,8%), tăng 87 người 
chết (tăng 0,91%), giảm 6188 người bị thương (giảm 16,21%). Trong đó, tai nạn giao thông đặc 
biệt nghiêm trọng xảy ra 58 vụ, làm chết 219 người, bị thương 203 người. Va chạm giao thông 
xảy ra 19 479 vụ, làm bị thương 23 968 người [25].

Vai trò của ngành y tế trong tai nạn giao thông tập trung ở việc sơ cứu, đưa đến cơ sở y 
tế và chữa kịp thời. Hiện nay, thiếu thông tin về hoạt động xe cấp cứu trong việc tác động tới tử 
vong do tai nạn giao thông. Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết 
quả đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn giao thông thực hiện cùng Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua 
đó cho thấy với các nạn nhân bị tai nạn giao thông có chỉ định can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân 
có thời gian vàng (từ lúc xảy ra tai nạn giao thông đến lúc được can thiệp của nhân viên y tế) 
nhỏ hơn hoặc bằng 12 giờ thì có cơ hội sống cao gấp gần 2,6 lần so với các nạn nhân được cấp 
cứu muộn. Nghiên cứu cũng đề cập tại thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện vận chuyển nạn 
nhân bị tai nạn giao thông từ hiện trường đến Bệnh viện Chợ Rẫy chủ yếu là xe gắn máy, cho 
thấy sự xử trí nhanh. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo xe máy là phương tiện vận chuyển 
không an toàn đối với bệnh nhân bị tổn thương vùng cột sống, nhất là cột sống cổ. Do đó, nếu 
trước khi đưa đi cấp cứu mà không được sơ cứu đúng cách sẽ khiến tình trạng chấn thương thêm 
trầm trọng [26].
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Đuối nước

Hằng năm ở Việt Nam có khoảng 3500 trẻ em chết do đuối nước. Rất nhiều vụ trẻ đuối 
nước (đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi) là do bố mẹ bất cẩn, thiếu sự giám sát cần thiết để bảo đảm 
an toàn cho trẻ. Phần lớn các trường hợp đuối nước là do các em không biết bơi, kể cả ở những 
vùng sông nước. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực năm nào cũng có nước ngập hàng tháng, 
nhưng chỉ 35 - 36% trẻ em độ 12 đến 15 tuổi biết bơi. Tỷ lệ này ở khu vực miền Bắc thậm chí 
thấp hơn nhiều - dưới 10% trẻ biết bơi. Hơn nữa, ngay cả trẻ biết bơi cũng có thể chết đuối vì 
thiếu hiểu biết về kỹ năng chống đuối nước. Trong những năm qua, đã có nhiều giải pháp can 
thiệp nhằm hạn chế tình trạng trẻ đuối nước nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Hệ 
thống truyền thông thường xuyên có cảnh báo tai nạn đuối nước nhưng các thông tin này chưa 
đến được đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là người nghèo. Giải pháp truyền thông hiệu quả là 
thông qua cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, nhưng 
lực lượng này còn mỏng. Đưa giáo dục kỹ năng bơi vào cộng đồng thông qua tổ chức Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hệ thống trường học đang là giải pháp được kỳ vọng. 
Vừa qua, Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 
Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng lộ trình để năm 2015 đưa bộ 
môn bơi vào chương trình bắt buộc dành cho học sinh phổ thông [26].

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe 

Tình trạng sức khỏe phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy cần phân tích các 
yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe để xác định các can thiệp và giao trách nhiệm cho từng bộ ngành 
trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các yếu tố về nhân khẩu và điều 
kiện kinh tế, xã hội là hai nhóm yếu tố ảnh hưởng sức khỏe gián tiếp. Các nhóm yếu tố nguy 
cơ trực tiếp theo nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu gồm chế độ ăn, lối sống, sinh chuyển 
hoá, môi trường, nghề nghiệp và bạo lực. Ngoài ra có thể coi tình trạng thiếu tiếp cận với dịch 
vụ y tế có chất lượng là một yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Phần sau đây tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe bao gồm các yếu tố 
gián tiếp (nhân khẩu học và kinh tế-xã hội); các yếu tố trực tiếp gồm chế độ ăn, dinh dưỡng, lối 
sống, sinh chuyển hoá, môi trường, nghề nghiệp và bạo lực gia đình; và cuối cùng là các yếu tố 
liên quan cung cấp dịch vụ y tế. 

2.1. Các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế-xã hội

2.1.1. Các yếu tố nhân khẩu học

Quy mô và gia tăng dân số

Dân số Việt Nam ước tính năm 2013 cả nước có 89,71 triệu người (trong đó nữ chiếm 
50,54%; nam 49,46%) [27]. Theo báo cáo của Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế, đến 1/11/2013 
dân số Việt Nam đã đạt 90 triệu người. Quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng, nên mật độ dân số 
Việt Nam tăng từ 231 người/km2  năm 1999 lên 271/người/km² năm 2013. Nhờ nỗ lực trong vận 
động thực hiện KHHGĐ, từ năm 2006, Việt Nam đã đạt được tỷ suất sinh dưới mức sinh thay 
thế và được duy trì cho đến nay. Tuy nhiên vẫn còn 26 tỉnh chưa đạt, trong đó có 10 tỉnh có mức 
sinh rất cao (TFR ≥2,5 con). Số phụ nữ trong nhóm tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) chiếm 55% tổng số 
phụ nữ và tuổi thọ tiếp tục tăng nên tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm thời kỳ 2011-2013 
là 1,05%, vẫn cao hơn so với mục tiêu là < 0,93%. Trong 2 năm 2012-2013, tỷ suất sinh thô 
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tăng nên không đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,1‰/năm và dân số tăng gần 1 triệu người giữa 
năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì tăng dân số ở mức này, đến năm 2015 vẫn 
có khả năng đạt mục tiêu của Kế hoạch 5 năm là duy trì dân số dưới 92 triệu người và mục tiêu 
của CTMTQG dân số và KHHGĐ là dưới 93 triệu người (Bảng 7). 

Bảng 7: Các chỉ số cơ bản về dân số trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế, 2010-2015

Chỉ số Năm 
2010

Năm 
2011

Năm 
2012

Năm 
2013

Mục tiêu 
2015

1 Quy mô dân số (triệu người) 86,93 87,84 88,77 89,71 <93*

2 Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) giảm 0,50 giảm 0,50 tăng 0,30 tăng 0,10 giảm 0,10*

3 Tốc độ tăng dân số (%) 1,05 1,04 1,06 1,05 0,93

4 Tỷ số giới tính khi sinh (số 
bé trai/100 bé gái) 111,2 111,9 112,3 113,8 ≤113

Chú thích: Các mục tiêu từ Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015. *Mục 
tiêu được hiệu chỉnh trong CTMTQG DS-KHHGĐ 2012-2015. 
Nguồn: Tổng cục Thống kê. Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2012.

Mất cân bằng giới tính khi sinh

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng cao là một vấn đề quan trọng cần 
ưu tiên giải quyết. Tỷ số giới tính khi sinh đã tăng lên trong 10 năm, rõ nét nhất là trong vòng 
5 năm qua. Đến 2010 ước tính đã tăng lên 111 bé trái/100 bé gái; năm 2013 ước lên 113,8 bé 
trai/100 bé gái [27], cho thấy mất khả năng khống chế tỷ số giới tính khi sinh ở mức bằng hoặc 
thấp hơn 113 như trong mục tiêu của Kế hoạch 5 năm của ngành y tế. Các nguyên nhân là tư 
tưởng “trọng nam khinh nữ”, nối dõi tông đường (duy trì dòng họ tộc), có con trai để chăm sóc 
cha mẹ khi về già vẫn còn rất nặng nề và kèm theo đó là các biện pháp siêu âm chẩn đoán phát 
hiện, thông báo giới tính thai nhi sớm ngày càng phổ biến ở cả cơ sở y tế công lập và tư nhân. 
Để khắc phục tình trạng này, cần có các biện pháp can thiệp hữu hiệu, đa ngành và được thực 
hiện từng bước. 

Cơ cấu tuổi và tử vong

Tỷ trọng dân số của nhóm dưới 15 tuổi giảm từ 33,1% năm 1999 xuống còn 23,9% năm 
2012. Ngược lại, tỷ trọng dân số của nhóm 15-64 tuổi (nhóm tuổi lao động) tăng từ 61,1% năm 
1999 lên 69% năm 2012. Với cấu trúc dân số vàng5 này, Việt Nam có nhiều lợi thế trong phát 
triển kinh tế [28]. Tuy nhiên, với số lượng vị thành niên và thanh niên (10-24 tuổi) chiếm đến 
một phần ba dân số, việc xây dựng lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cũng đặt 
ra nhiều thách thức đáng kể cho ngành y tế cũng như toàn xã hội. Tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên 
tăng từ 8% năm 1999 lên 10,2% năm 2012. Mô hình tuổi tử vong thay đổi theo cơ cấu tuổi dân 
số và theo mức sống. Các vùng giàu hơn có tỷ lệ tử vong sớm (dưới 70 tuổi) thấp hơn (Hình 21). 
Trong khi ở các nước châu Á-Thái Bình Dương thu nhập cao, tỷ lệ tử vong sớm chiếm khoảng 
25%, ở Việt Nam hơn một nửa số tử vong xảy ra dưới 70 tuổi, gần giống như vùng Đông Á. Số 
tử vong ở nhóm dưới 14 tuổi ở Việt Nam chiếm khoảng 5%, cao hơn vùng Đông Á và vùng thu 
nhập cao nhưng thấp hơn một nửa so với các vùng châu Á khác. Tỷ lệ tử vong trong nhóm tuổi 

5 Theo UNFPA, “quy mô dân số vàng” hay “quy mô dân số tối ưu” là khi trong dân số, cứ với mỗi người phụ thuộc 
thì có 2 người trở lên trong độ tuổi lao động
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lao động ở Việt Nam (15-69 tuổi) chiếm khoảng 46%, giống như ở Trung Á và Đông Á, nhưng 
ở Đông Á tử vong tập trung nhiều hơn vào nhóm già hơn trong khi ở Việt Nam và Trung Á, tỷ 
lệ tử vong ở nhóm 15-49 tuổi chiếm gần 20% tổng số tử vong. 

Hình 21: Cơ cấu tuổi tử vong theo vùng quốc tế, 2010
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Nguồn: Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) Results by Cause 
1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 
2013.

Già hóa dân số

Cơ cấu dân số nước ta có sự biến đổi mạnh và đang có xu hướng già hoá dân số. Số liệu 
gần đây cho thấy, năm 2012, Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa dân số, với tỷ trọng dân 
số từ 60 tuổi trở lên tăng từ 8% năm 1999 lên 10,2% năm 2012; tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên 
tăng từ 5,8% năm 1999, lên 6,4% năm 2009 và 7,1% năm 2012. Chỉ số già hoá dân số (tổng số 
người trên 60 tuổi/100 người dưới 15 tuổi) tăng nhanh từ 24,3% năm 1999 lên 43,5% năm 2013 
[27]. Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số cao sẽ làm tăng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ trong thời 
gian tới. Ở Việt Nam, việc chăm sóc xã hội và chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi (trong đó 
có vấn đề người già cô đơn) vẫn còn hạn chế. Nhiều người cao tuổi mặc dù có con, cháu nhưng 
vẫn thiếu sự chăm sóc do con cháu phải đi làm xa, hoặc không có thời gian.

Mô hình bệnh tật của người cao tuổi (70 tuổi trở lên) gồm cả những bệnh gây tử vong 
cao và những bệnh khác gây năm sống tàn tật, giảm chất lượng sống và tạo nhu cầu chăm sóc 
cao. Khoảng một nửa số người tử vong mỗi năm là người cao tuổi. Năm 2010, mười nguyên 
nhân gây tử vong cao nhất ở người cao tuổi chiếm 66% tổng số tử vong ở nhóm này, trong đó 
tai biến mạch máu não chiếm 27% tử vong ở người cao tuổi. Ngoài các BKLN, trong 10 nguyên 
nhân tử vong quan trọng nhất ở người cao tuổi có 2 bệnh truyền nhiễm là nhiễm khuẩn đường 
hô hấp dưới và bệnh lao (Bảng 8). Mười nguyên nhân gây số năm sống tàn tật lớn nhất ở người 
cao tuổi gây ra 64% tổng số năm sống tàn tật, chủ yếu do các bệnh/chứng bệnh mạn tính không 
lây nhiễm như các rối loạn thính giác và tầm nhìn, bệnh xương khớp, bệnh thần kinh và tâm 
thần (bệnh Alzheimer và trầm cảm). 
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Bảng 8: Các nguyên nhân gây gánh nặng tử vong và gây năm sống tàn tật ở người cao 
tuổi (70 tuổi trở lên), 2010

Nguyên nhân tử vong % tử 
vong

Nguyên nhân 
năm sống tàn tật

% 
YLD

1 Tai biến mạch máu não                               
do xuất huyết 27% 1 Rối loạn thính giác và tầm nhìn 19%

2 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 8% 2 Đau vùng lưng dưới 10%

3 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 7% 3 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 9%

4 Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới 5% 4 Viêm xương khớp 5%

5 Ung thư phổi, phế quản, khí quản 4% 5 Ngã 5%

6 Ung thư gan 3% 6 Bệnh Alzheimer                                           
và lão suy khác 5%

7 Đái tháo đường 3% 7 Trầm cảm 4%

8 Bệnh lao 3% 8 Đái tháo đường 3%

9 Tai biến mạch máu não                            
do thiếu máu cục bộ 2% 9 Đau cổ 2%

10 Ung thư dạ dày 2% 10 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 2%

Tổng số 66% Tổng số 64%

Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) 
Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.

Phụ nữ và trẻ em

Phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng ưu tiên do có những nhu cầu CSSK đặc biệt. Gánh 
nặng bệnh tật của nhóm phụ nữ tuổi sinh đẻ không cao nhưng nhu cầu chăm sóc rất lớn. Trẻ em 
dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ tử vong cao và có nhu cầu tiêm chủng, phòng chống suy dinh 
dưỡng, tiêu chảy, viêm phổi và tai nạn chấn thương rất cao. Phụ nữ tuổi sinh đẻ gồm cả phụ nữ 
có và chưa có chồng, có nhu cầu lớn về dịch vụ KHHGĐ để phòng sinh con ngoài ý muốn. Thể 
hiện nhu cầu KHHGĐ chưa được đáp ứng, năm 2012 có tổng số 88 783 phụ nữ có chồng đã nạo 
thai; không có thông tin đầy đủ về tổng số phụ nữ chưa chồng đã nạo thai. Một nhóm khoảng 
1,5 triệu phụ nữ sinh con có nhu cầu khám thai, đỡ đẻ. Trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm 
tới các nhóm bà mẹ trẻ em thể hiện qua các Mục tiêu Thiên niên kỷ giảm tử vong bà mẹ và trẻ 
em. Hình 22 cho thấy phụ nữ và trẻ em chiếm tới 35,4% dân số, trong đó 1,7 triệu trẻ em dưới 
1 tuổi, 5,9 triệu trẻ em từ 1 đến 4 tuổi, 24,1 triệu phụ nữ tuổi sinh đẻ [27].
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Hình 22: Quy mô các nhóm tuổi phụ nữ và trẻ em, 2013

Tổng dân số năm 2013: 
89,5 triệu dân

Trẻ em dưới 1
tuổi (1,7 triệu)

Trẻ em từ 1 đến 4 tuổi (5,9 triệu)

Phụ nữ sinh con trong 12 tháng
(1,5 triệu)

Phụ nữ 15-49 tuổi
không sinh con

trong 12 tháng qua
(22,6 triệu)

Dân số còn lại
(57,8 triệu)

Nguồn: Điều tra biến động dân số KHHGĐ năm 2013 [27].

Khó tiếp cận về địa lý và và vấn đề di cư

Nhóm dân cư sống ở nông thôn vùng núi, hải đảo là các nhóm khó tiếp cận với dịch vụ 
y tế hơn nhóm khác. Khu vực nông thôn của vùng núi và cao nguyên được coi là vùng khó tiếp 
cận với dịch vụ y tế về mặt địa lý. Năm 2012, 11% dân số sống ở nông thôn Trung du và miền 
núi phía Bắc và 4% dân số sống ở nông thôn Tây Nguyên. Nhà nước đã xác định 62 huyện 
nghèo nhất có tỷ lệ nghèo vượt 50% dân cư, hầu hết là huyện khó tiếp cận với dịch vụ y tế có 
chất lượng vì là vùng núi và biên giới. Ước tính dân số các huyện nghèo khoảng 2,4 triệu người, 
trong đó có tới 90% là người các dân tộc thiểu số6. Một loại địa bàn khác cũng được xác định 
có nhu cầu cao và khó tiếp cận dịch vụ y tế là vùng biển, đảo. Dân số vùng biến đảo chung ước 
tính khoảng 32 triệu người7. Trong đó, ước tính dân số tại 11 huyện đảo khoảng 250 000 người. 

Số người di cư hằng năm rất lớn. Di cư có liên quan với sức khỏe. Trong vòng 12 tháng 
trước thời điểm 01/04/2013, tổng cộng có khoảng 535 000 người di cư giữa các vùng và 1,8 
triệu người di cư giữa khu vực nông thôn và thành thị. Luồng di cư chủ yếu từ Đồng bằng 
sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung vào Đông Nam Bộ. Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải miền Trung cũng có tương đối nhiều người di cư vào Tây Nguyên và đến Đồng 
bằng sông Hồng. Số người năm 2011 ở nông thôn đến năm 2012 đã di cư đến thành thị khoảng 
343000 người. Từ 2012-2013, có khoảng 390 000 người đã di cư từ nông thôn đến thành thị. 
Tuy nhiên, luồng di cư lớn nhất diễn ra giữa các khu vực nông thôn với nhau (656 000 người). 
Người di cư thường là người khỏe mạnh hơn người không di cư vì chủ yếu tập trung ở nhóm 
tuổi từ 15 đến 34 tuổi. Tỷ lệ di cư cao hơn ở các nhóm có trình độ học vấn cao hơn [27].

Di cư có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới sức khỏe. Tác động tích cực của di 
cư đối với sức khỏe chủ yếu do người di cư có thu nhập cao hơn để gửi về cho người thân ở 
quê, tạo nguồn kinh phí để chi trả dịch vụ y tế khi cần thiết [29]. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế 
(BHYT) ở người di cư vào khu vực công nghiệp tăng so với nhóm không di cư còn làm việc 

6 Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 
bền vững đối với 61 huyện nghèo
7 Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 9/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các 
vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020. 
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trong khu vực hộ kinh doanh, hộ nông nghiệp. Tuy nhiên, di cư cũng có những mặt tiêu cực. Tỷ 
lệ bao phủ BHYT ở nhóm người di cư vẫn còn thấp do chủ sử dụng lao động không tuân thủ 
pháp luật về BHYT bắt buộc. Sử dụng BHYT của người di cư không thuận tiện dẫn đến tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ y tế thấp. Nhóm người di cư có những nguy cơ đối với sức khỏe cao 
hơn người không di cư, đặc biệt liên quan các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS. 
Người di cư vào miền Nam có tỷ lệ hút thuốc lá và uống rượu nhiều cũng tăng nguy cơ đối với 
sức khỏe từ các nguyên nhân này. Người di cư cũng chưa ý thức đầy đủ về CSSK và tránh hành 
vi có hại (thuốc lá, rượu, bia, ma túy…) [30]. 

2.1.2 Các yếu tố kinh tế - xã hội

Kinh tế phát triển và ổn định là điều kiện để tăng đầu tư cho chăm sóc sức khoẻ. Theo 
quy luật chung, khi kinh tế càng phát triển thì tỷ lệ đầu tư cho y tế cũng ngày càng tăng lên. Nền 
kinh tế Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì 
được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế bình quân/năm không thấp hơn 5% trong cả giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013. Tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người năm 2013 ước tính sơ bộ đạt 39,8 triệu đồng [31].  

Việc làm

Việc làm là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe vì liên quan thu nhập để lo đời sống (gồm 
ăn, ở, y tế,…), và vì kinh tế được bảo đảm là yếu tố bảo vệ sức khỏe tâm thần. Chủ sử dụng lao 
động tuân thủ các quy định an sinh xã hội, trong đó bảo đảm đóng phí BHYT cho nhân viên, 
giúp bảo đảm người lao động tiếp cận được với dịch vụ y tế khi có nhu cầu. Lực lượng lao động 
từ 15 tuổi trở lên ước tính đến ngày 01/01/2014 là 53,65 triệu người, trong đó có trên 6 triệu 
là người cao tuổi. Lao động có việc làm được phân bổ ra khu vực nông nghiệp (46,9%), công 
nghiệp và xây dựng (21,1%) và dịch vụ 32,0%. Tỷ lệ lao động phi chính thức chiếm 34,2% 
tổng số lao động 15 tuổi trở lên, là nhóm có nguy cơ không được bao phủ BHYT cao. Tỷ lệ thất 
nghiệp trong độ tuổi lao động ước tính là 2,2%. Tỷ lệ thiếu việc làm là 2,77%, tỷ lệ thất nghiệp 
của thanh niên độ tuổi 15-24 ước tính là 6,36% [11].

Đói nghèo

Ở khu vực nông thôn, năm 2013, có 426,7 nghìn hộ thiếu đói, giảm 5,2% so với năm 
2012, tương đương khoảng 1,8 triệu người. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2013 ước tính 9,9%, 
giảm 1,2 điểm phần trăm so với năm 2012 [11]. Ở các thành phố lớn, vẫn còn có một tỷ lệ không 
nhỏ người dân sống trong các khu nhà lấn chiếm, “khu ổ chuột” không bảo đảm điều kiện vệ sinh 
nhà ở, ảnh hưởng đến sức khỏe dân lao động. Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp phải 
thuê trọ trong những ngôi nhà chật hẹp, ở chung nhiều người do lương thấp, thiếu nước sạch, điều 
kiện vệ sinh cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Giáo dục, đào tạo

Tính đến cuối năm 2013, cả nước có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trong đó 4 tỉnh/thành phố được công nhận đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 (năm 2012 là 3 tỉnh). Năm học 2012 
- 2013, cả nước có 8,9 nghìn học sinh tiểu học bỏ học, giảm 0,1% so với năm trước; 44 nghìn 
học sinh trung học cơ sở bỏ học, giảm 0,3% và gần 42 nghìn học sinh trung học phổ thông bỏ 
học, giảm 0,2%.
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Năm 2013, ngành giáo dục, đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư phát triển. 
Tổng chi ngân sách Nhà nước (NSNN) cho giáo dục và đào tạo trong năm là 194,4 nghìn tỷ 
đồng, tăng 14,1% so với năm 2012, trong đó chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo là 164,4 
nghìn tỷ đồng, tăng 17,3%; chi cho xây dựng cơ bản là 30 nghìn tỷ đồng, tương đương mức chi 
năm trước.

2.2. Các yếu tố nguy cơ gánh nặng bệnh tật

Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật không chỉ phân tích gánh nặng của các bệnh mà còn 
phân tích gánh nặng của các yếu tố nguy cơ. Dựa trên các nghiên cứu xác định mức độ từng 
yếu tố nguy cơ tác động tới từng loại bệnh, nghiên cứu gánh nặng bệnh tật đã ước tính tổng số 
DALY, YLL, YLD và tử vong gây ra bởi từng yếu tố nguy cơ. Phần sau đây sẽ phân tích các 
yếu tố thuộc các nhóm môi trường, lối sống, dinh dưỡng/chế độ ăn, hoạt động thể lực, sinh lý, 
nghề nghiệp và bạo lực để đưa ra bằng chứng quan trọng cho xây dựng chính sách, kế hoạch. 

Bảng 9 cho thấy đóng góp của từng nhóm yếu tố nguy cơ trong gánh nặng bệnh tật theo 
số tử vong và theo DALY. Theo đó, yếu tố nguy cơ quan trọng nhất là chế độ ăn không hợp lý, 
hoặc thiếu những thành phần có lợi cho sức khỏe như rau quả, hoặc thừa những chất có hại cho 
sức khỏe như thịt chế biến hoặc đồ uống ngọt có ga. Thứ hai là nhóm các yếu tố sinh lý như tăng 
huyết áp, tăng cholesterol máu và sau đó là hút thuốc lá và ô nhiễm không khí. 

Bảng 9: Cơ cấu các yếu tố nguy cơ tính theo tỷ lệ tử vong và tỷ lệ DALY, 2010

Yếu tố nguy cơ % tử vong % DALY

Không bảo đảm nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường 0,2% 0,4%

Ô nhiễm không khí 15,2% 13,7%

Các yếu tố môi trường khác 1,6% 1,2%

Hút thuốc 14,8% 14,7%

Lạm dụng rượu, bia hoặc ma túy 5,4% 10,4%

Chế độ ăn không hợp lý 31,3% 25,3%

Suy dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ 0,7% 4,8%

Thiếu hoạt động thể lực 2,5% 2,5%

Yếu tố sinh lý 26,4% 20,3%

Nguy cơ nghề nghiệp 1,5% 5,3%

Bạo lực 0,2% 1,5%

Tổng 100% 100%
Nguồn: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010). 
Risk Factor Attribution Results 1990-2010 - Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), 2013.
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2.2.1. Các yếu tố môi trường 

Thiếu nước sạch và hố xí hợp vệ sinh

Việc thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cơ bản là nguyên nhân quan trọng dẫn đến 
nhiều loại bệnh, chủ yếu các bệnh gây tiêu chảy như tiêu chảy do vi rút Rota, dịch tả, thương 
hàn và phó thương hàn. Một số bệnh khác cũng liên quan đến nước và vệ sinh như viêm gan A, 
giun sán, đau mắt hột, các bệnh do muỗi truyền (sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản), và 
đuối nước. Vì thế các quốc gia đã cam kết thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan đến bảo 
đảm nguồn nước sạch và hố xí hợp vệ sinh. Như được phân tích ở mục đánh giá tiến độ thực 
hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ trong Chương II, Việt Nam đã đạt mục tiêu và hiện nay có 75% 
người dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh và 95% sử dụng nước sạch. Vì vậy, gánh nặng bệnh tật 
liên quan với thiếu nước sạch và hố xí hợp vệ sinh ở Việt Nam ước tính thấp, chỉ chiếm 0,2% 
tổng số tử vong và 0,4% DALY gây ra bởi các yếu tố nguy cơ này. Tuy nhiên, nghiên cứu này 
chỉ tính tác động của nước sạch, vệ sinh tới bệnh tiêu chảy và thương hàn, chưa tính tác động 
tới các bệnh khác như giun sán, viêm gan A, đau mắt hột, bệnh do muỗi truyền.

Dù đã đạt được một số kết quả tốt trong việc giảm yếu tố nguy cơ này, nhưng hiện vẫn 
còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa dẫn đến ô nhiễm nguồn 
nước, cản trở khả năng bảo đảm nguồn nước sạch cho nhân dân. Đặc biệt do nhiều cơ sở sản 
xuất quy mô nhỏ, thiếu thanh tra môi trường nên khó quản lý chất thải đổ vào các nguồn nước. 
Cần có các thể chế để hạn chế và giám sát ô nhiễm nước do nước thải sản xuất và tiêu dùng, để 
người dân có thể sống trong môi trường sạch, không ảnh hưởng tới sức khoẻ. Bên cạnh đó, còn 
một tỷ lệ lớn hộ gia đình ở nông thôn vẫn sử dụng chung nhà vệ sinh hoặc hố xí chưa bảo đảm 
vệ sinh, thậm chí chưa có hố xí. Ý thức và điều kiện để rửa tay sau khi đi vệ sinh hoặc trước khi 
ăn chưa bảo đảm ở nhiều hộ dân và trường học.

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí bao gồm ô nhiễm do chất đốt sử dụng trong nhà, khói, bụi từ cơ sở 
sản xuất, nhà máy, xí nghiệp gần các khu dân cư, do giao thông và ôzôn quang hóa. Tác động 
tới sức khỏe do 3 yếu tố này liên quan nhiễm khuẩn đường hô hấp, ung thư phổi, phế quản, khí 
quản, bệnh tim, tai biến mạch máu não và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Theo ước tính, ô nhiễm 
không khí liên quan 13,7% gánh nặng bệnh tật và 15,2% tử vong, chủ yếu do tai biến mạch máu 
não và bệnh tim thiếu máu cục bộ. 

Cùng với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, 
ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ. Trong các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 13% gây ô nhiễm không khí, chủ yếu là nhà máy xi 
măng, làng nghề do nhiên liệu đốt là than củi, bãi đổ rác. Ở thành thị, ô nhiễm không khí chủ 
yếu do giao thông (70%). Ô nhiễm không khí do bụi ở các khu dân cư đô thị hiện đang là vấn 
đề nan giải, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt cũng như sức khỏe nhân dân. 

Rác thải

Rác thải và các biện pháp xử lý rác có tác động lớn tới sức khỏe con người. Hình thức 
tập trung rác thải chính hiện nay là các bãi đổ rác. Trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường, có 52 bãi rác cần phải đóng cửa, di chuyển, nâng cấp cải tạo và khống chế ô nhiễm, 
xử lý rác. Trong 91 bãi đổ rác trong cả nước, chỉ có 17 địa điểm được gọi là bãi đổ rác hợp vệ 
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sinh. Ở nhiều nơi, tình trạng tự huỷ như đốt, chôn xuống đất hoặc đổ ra sông, kênh rạch còn khá 
phổ biến. Những bãi đổ rác mở gây nhiều vấn đề môi trường cho cộng đồng xung quanh như 
gây ô nhiễm nước và đất do rò rỉ các chất không qua xử lý, gây ô nhiễm không khí do đốt rác 
thải là những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ngoài da, tiêu hóa và bệnh đường hô hấp. 
Những người tham gia thu gom đồng nát tại bãi đổ rác, đặc biệt trẻ em (chiếm 9%) là nhóm dễ 
bị nhiễm bệnh.

Chất thải y tế

Chất thải y tế ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về chủng loại. Kinh phí đầu tư 
nâng cấp cơ sở hạ tầng xử lý rác thải đã được tăng lên trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn 
thiếu kinh phí để vận hành các cơ sở xử lý rác thải. Hệ thống xử lý chất thải y tế độc hại tại nhiều 
cơ sở y tế, đặc biệt tuyến y tế cơ sở, chưa hoàn thiện, chưa bảo đảm theo yêu cầu quy định của 
luật môi trường, nhất là hệ thống xử lý nước thải y tế. Lượng nước thải được sinh ra ngày càng 
nhiều, tỷ lệ thuận với sự gia tăng về số bệnh nhân, gây ra tình trạng ô nhiễm ngày càng phức tạp.

Biến đổi khí hậu

Việt Nam nằm trong số những nước dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Tác động 
của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe được phân tích theo 4 khía cạnh. Thứ nhất là qua tác động 
tới yếu tố kinh tế-xã hội như khả năng tiếp cận không khí sạch, nước sạch, an ninh lương thực 
và nơi ở an toàn, qua đó có tác động tới sức khỏe. Thứ hai là nhiệt độ tăng làm gia tăng bệnh tật 
và tử vong do bệnh tim mạch và đường hô hấp trực tiếp do nhiệt độ cao, hoặc gián tiếp qua việc 
tăng chất gây ô nhiễm không khí hoặc chất gây dị ứng như bụi phấn hoa. Thứ ba là điều kiện khí 
hậu tác động tới các bệnh liên quan nước và các véc tơ bệnh sống trong nước, như muỗi truyền 
bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, do kéo dài mùa dịch hoặc mở rộng vùng các véc tơ sinh sống. Thứ 
tư, biến đổi khí hậu có thể tăng tần suất và mức độ gây hại của thiên tai như nước biển dâng, 
lũ lụt, bão dẫn đến người dân phải di chuyển vùng khác hoặc chịu sống trong điều kiện mất vệ 
sinh nguồn nước, thiếu ăn, có nguy cơ cao đuối nước. Hạn hán có thể giảm lượng nước sẵn có 
để uống, trồng trọt hoặc giữ vệ sinh. 

Thiên tai thảm họa

Trong năm 2013, nước ta chịu ảnh hưởng của 15 cơn bão với cường độ mạnh và diễn 
biến phức tạp, đặc biệt tình trạng mưa, lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho 
nhiều tỉnh, thành phố. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiên tai đã làm 313 người chết 
và mất tích; 1150 người bị thương; 6401 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; trên 692 000 ngôi nhà bị 
ngập nước, hư hỏng; 88,2 km đê, kè và 894 km đường giao thông cơ giới bị vỡ, sạt lở; gần 8 000 
cột điện gãy, đổ; hơn 17 000 héc-ta lúa và 20 000 héc-ta hoa màu bị mất trắng; gần 117 000 héc-
ta lúa và 154 000 héc-ta hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tình trạng cháy, nổ trên địa bàn cả nước có 
xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Từ 15/11/2012 
đến 15/11/2013, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 2500 vụ cháy, 65 vụ nổ nghiêm trọng, làm 127 
người chết và 339 người bị thương.

2.2.2. Các yếu tố về lối sống

Nhóm yếu tố lối sống bao gồm nhiều yếu tố khác nhau nhưng trong mục này chỉ đề cập 
tới hút thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và ma túy. Vì hút thuốc lá và lạm dụng rượu, bia là 2 yếu 
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tố quan trọng gây gánh nặng bệnh tật trong nhóm BKLN, sẽ được đề cập chi tiết ở Chương III 
nên mục này chỉ tóm tắt nội dung liên quan đến BKLN và đi sâu hơn vào bệnh khác liên quan 
hai yếu tố nguy cơ này.

Hút thuốc lá

Hút thuốc là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh, chủ yếu là BKLN như nhiều loại ung thư, 
bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các 
bệnh phổi mạn tính khác. Thuốc lá cũng tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như lao, 
nhiễm khuẩn đường hô hấp. Việt Nam là nước có tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới cao thứ 19 trên 
thế giới [32]. Kết quả điều tra năm 2010 cho thấy có 47,4% nam giới và 1,4% nữ giới có hút 
thuốc, tuy nhiên phụ nữ và trẻ em vẫn bị tác động do hít khói thuốc lá thụ động [33].  Hút thuốc 
lá gây ra khoảng 16,9% tổng số ca tử vong và 8,8% gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY [34]. 
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội thông qua năm 2012 và bắt đầu có 
hiệu lực từ 01/05/2013. Chính phủ đã xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện 
nhằm tăng cường các can thiệp có sẵn nhưng khó thực hiện như cấm và xử phạt hút thuốc lá ở 
nơi công cộng, nơi đông người. 

Lạm dụng rượu, bia

Lạm dụng rượu, bia cũng liên quan đến nhiều BKLN như ung thư đường tiêu hóa, hệ tiết 
niệu, gan, vú, bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, xơ gan, đái tháo đường, động kinh và rối 
loạn tâm thần liên quan đến rượu. Đồng thời sử dụng rượu, bia cũng có liên quan với bệnh lao, 
nhiễm khuẩn hô hấp dưới, ngộ độc, tai nạn giao thông, và nhiều loại chấn thương, bạo lực. Hội 
nghị triển khai chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tháng 
5/2014 cho biết người Việt Nam đang tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia và gần 68 triệu lít rượu mỗi năm. 
Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, có tới 4,4% người dân Việt Nam đang 
phải gánh chịu bệnh tật do hậu quả của rượu, bia. Mỗi năm có tới 60% số vụ tai nạn giao thông, 
68% số vụ bạo lực gia đình và 38% số vụ gây rối trật tự an toàn xã hội liên quan tới lạm dụng 
rượu, bia. Tổng cộng, sử dụng rượu, bia gây ra 5% tổng số ca tử vong và 8% gánh nặng bệnh 
tật tính bằng DALY năm 2010 [34].

Việt Nam cũng là một trong những nước có tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia 
giao thông phổ biến nhất ở châu Á. Vi phạm về uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao 
thông chiếm 5-6% các các xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông. Hơn 30% ca tử 
vong giao thông đường bộ và 60% bệnh nhân chấn thương nhập viện có nồng độ cồn trong máu 
vượt quá giới hạn cho phép (cao nhất 458 mg/100 ml máu, gấp chín lần cho phép), đa phần là 
nam giới, trong đó 75% ở độ tuổi thanh niên [35]. Theo thống kê của Ủy ban Các vấn đề xã hội 
của Quốc hội, mỗi năm có tới 12 000 người chết do tai nạn giao thông, trong đó hơn 10% do sử 
dụng rượu, bia gây nên. Ước tính năm 2012, cả nước mất 2,6% GDP, tương đương 3,5 tỷ USD 
vì tai nạn giao thông, 1/3 số này có liên quan đến sử dụng rượu, bia [36]. 

Sử dụng ma túy

Sử dụng ma túy liên quan với một số BKLN như ung thư và xơ gan, nhưng chủ yếu liên 
quan với rối loạn tâm thần do ma túy, tâm thần phân liệt và tự gây thương tích, cũng như bệnh 
lây do dùng chung kim tiêm như bệnh HIV/AIDS, viêm gan vi rút. Hiện nay, số người sử dụng 
ma tuý bất hợp pháp ở Việt Nam rất lớn và có xu hướng tăng nhanh. Theo Bộ Công an, nếu như 
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tháng 6/2010, cả nước có hơn 118 400 người nghiện ma tuý có hồ sơ kiểm soát thì đến tháng 9, 
con số này đã tăng lên 131 000. Số người nghiện là công nhân viên chức, chưa được kiểm tra 
phát hiện còn tương đối lớn. Sử dụng ma tuý là con đường chủ yếu gây lây nhiễm HIV/AIDS 
ở Việt Nam. Khoảng 45% người mới nhiễm HIV năm 2013 và tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân viêm 
gan bị lây truyền do dùng chung bơm kim tiêm [37].

2.2.3. Dinh dưỡng, chế độ ăn, an toàn thực phẩm 

Dinh dưỡng trẻ em

Các yếu tố nguy cơ bệnh tật liên quan dinh dưỡng trẻ em gồm dừng cho bú mẹ sớm, cho 
trẻ ăn thực ăn ngoài sữa mẹ và ít hoặc không cho bú sữa mẹ khi dưới 6 tháng, thiếu cân ở trẻ em, 
thiếu sắt, thiếu vitamin A, thiếu kẽm. Các bệnh liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng bao gồm 
nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường hô hấp, sởi, sốt rét, suy dinh dưỡng protein-
năng lượng, rối loạn do thiếu vitamin A, và đối với bà mẹ thiếu sắt khi sinh con có thể dẫn đến 
xuất huyết, nhiễm trùng máu hoặc thiếu máu do thiếu sắt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tiếp tục 
giảm qua các năm. Ước tính, thiếu dinh dưỡng gây dưới 1% tổng số ca tử vong, nhưng khoảng 
5% gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY năm 2010. 

Chế độ ăn

 Ngoài dinh dưỡng và vi chất, chế độ ăn cũng có tác động tới sức khỏe. Chế độ ăn đủ 
rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt như hạt điều, lạc, vừng, sữa, thiếu sữa, chất xơ, calci, 
a xít béo omega 3 từ hải sản, và a xít béo không bão hòa đa có lợi cho sức khỏe. Ngược lại chế 
độ ăn thừa thịt đỏ (như thịt bò), thịt qua chế biến (như chả, giò), đồ uống có đường và ga, muối, 
a xít béo chuyển hóa gây nguy cơ cho những bệnh khác. Các bệnh có thể phòng được bằng chế 
độ ăn hợp lý bao gồm nhiều loại ung thư đường tiêu hóa, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tai biến 
mạch máu não, bệnh suy thận, đái tháo đường. Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật ước tính 31,3% 
tổng số tử vong và 25,3% gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY có liên quan đến chế độ ăn không 
hợp lý [34].

An toàn thực phẩm 

Tình trạng ngộ độc thực phẩm rất phức tạp. Hằng năm, xảy ra khoảng gần 200 vụ ngộ 
độc thực phẩm có trên 30 người mắc/vụ. Tổng số người ngộ độc thực phẩm trong cả nước ước 
tính khoảng 1,2 đến 1,5 triệu người, số người tử vong do ngộ độc thực phẩm khoảng 35 - 40 
người. Trong 8 tháng đầu năm 2013, toàn quốc ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm với 3145 
người mắc, 2807 người nhập viện và 19 trường hợp tử vong. Kết quả điều tra cho thấy, có 
49,6% số vụ do vi sinh vật, 17,6% số vụ do độc tố tự nhiên, 2,4% số vụ do hóa chất và 30,4% 
số vụ chưa xác định rõ căn nguyên. So với cùng kỳ năm 2012, ngộ độc thực phẩm giảm cả về số 
vụ (giảm 7 vụ), số mắc (giảm 910 người), số nhập viện (giảm 406 người) và số tử vong (giảm 
6 người). Trong đó, ngộ độc thực phẩm tại gia đình, bếp ăn tập thể và số vụ ngộ độc thực phẩm 
trên 30 người mắc giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2012.

Ngộ độc và tử vong do các độc tố tự nhiên, ăn nấm độc và hoá chất vẫn chiếm tỷ lệ cao. 
Tình trạng sử dụng các hoá chất, phụ gia thực phẩm không đúng quy định trong quá trình nuôi 
trồng, sơ chế chế biến thực phẩm vẫn còn khá phổ biến. Trong khi đó, năng lực của các chi Cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh/thành phố còn hạn chế do mới được thành lập, thiếu cơ 
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sở vật chất, phương tiện và nhân lực. Các đơn vị kiểm nghiệm còn hạn chế về năng lực, chưa đáp 
ứng được các yêu cầu cấp bách trong giám sát và xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

2.2.4. Hoạt động thể lực

Hoạt động thể lực có liên quan chặt chẽ đến tình trạng sức khỏe. Ít hoạt động thể lực là 
yếu tố nguy cơ gây ra chứng loãng xương, viêm xương khớp, đau lưng, béo phì, trầm cảm, lo 
âu, căng thẳng, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư trực tràng. Ít hoạt động thể lực gây ra 2,5% 
tổng số tử vong và 2,5% gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY năm 2010. Đặc biệt, các bệnh tim 
mạch, đái tháo đường và ung thư là các vấn đề sức khỏe chính liên quan đến tình trạng ít vận 
động. 

Ở Việt Nam, tỷ lệ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đã tăng dần qua thời gian, 
nhưng tỷ lệ này vẫn còn thấp, chỉ đạt 27% năm 2013 (Bảng 10). Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục 
thể thao thấp hơn, chỉ 18,6% [38]. Hiện nay, các thành phố lớn còn thiếu không gian cho người 
dân hoạt động thể lực như đi bộ, chơi cầu lông, đá bóng,… Các không gian này đã bị chiếm 
dụng hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Tình trạng ô nhiễm không khí trong thành phố cũng 
cản trở việc hoạt động thể lực. Về mặt tích cực, năm 2013, khoảng 95% trường học bảo đảm 
chương trình giáo dục thể chất. Đây là tiền đề để vận động dân số Việt Nam hoạt động thể lực, 
nâng cao sức khỏe. Hoạt động thể lực sẽ được trình bày chi tiết hơn ở Mục 3.2.

Bảng 10: Tỷ lệ người và gia đình luyện tập thể dục thể thao, 2010-2013

Năm Tỷ lệ % người luyện tập thể dục 
thể thao thường xuyên

Tỷ lệ % gia đình luyện tập thể dục 
thể thao

2010 23,6 15,8

2011 24,1 16,0

2012 25,5 16,6

2013 27,2 18,6
Nguồn: Bộ Văn hóa và Du lịch. Chỉ tiêu, số liệu cơ bản ngành văn hóa, thể thao và du lịch các năm.
http://bvhttdl.gov.vn/vn/thong-tin-thong-ke/0/18/index.html

2.2.5. Các yếu tố sinh chuyển hoá

Các yếu tố sinh lý học gây gánh nặng bệnh tật bao gồm đường huyết lúc đói cao, tăng 
huyết áp, cholesterol máu cao, chỉ số khối cơ thể cao, mật độ xương thấp. Các bệnh liên quan 
đến yếu tố sinh lý học chủ yếu là BKLN như đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh suy thận, tai 
biến mạch máu não. Thừa cân (chỉ số khối cơ thể cao) liên quan cả một số bệnh ung thư, đau 
vùng lưng dưới và viêm xương khớp. Tình hình các yếu tố sinh chuyển hoá được phân tích chi 
tiết hơn trong Chương III.

2.2.6. Các yếu tố liên quan đến nghề nghiệp

Hơn 80% trong tổng số 3 tỷ người lao động trên thế giới phải sống và làm việc trong điều 
kiện không được tiếp cận dịch vụ y tế lao động cơ bản. Gần một nửa trong số 4 tỷ người ở khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương là người lao động; tỷ lệ người lao động trong dân số cao hơn nữa 
nếu tính cả khu vực lao động phi chính thức. Năm 2000, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
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có 430 000 người chết và 14 triệu DALY bị mất do rủi ro nghề nghiệp [39]. Tháng 5/2007, kỳ 
họp thứ 60 của Đại hội đồng Y tế thế giới đã thông qua Kế hoạch hành động toàn cầu về Sức 
khoẻ của người lao động giai đoạn 2008-2017 với những mục tiêu sau: Đưa ra và thực hiện các 
công cụ chính sách về sức khỏe người lao động; bảo vệ và nâng cao sức khỏe nơi làm việc; tăng 
cường việc thực hiện và tiếp cận với các dịch vụ y tế lao động cơ bản; cung cấp và thông tin về 
các bằng chứng cho hành động và thực hiện; kết hợp vấn đề sức khỏe của người lao động vào 
các chính sách và dự án khác. WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã xây dựng Khung hành 
động về Sức khỏe nghề nghiệp giai đoạn 2011-2015 của Khu vực. 

Năm 2013, ở Việt Nam có khoảng 46,8% người lao động làm việc trong khu vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá, 15,0% làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và 6,2% trong lĩnh 
vực xây dựng [40]. Năm 2011, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97,6% trong tổng số 
324 691 doanh nghiệp trên cả nước [41]. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát 
triển kinh tế, xã hội nhờ thúc đẩy công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tuy vậy, Việt Nam cũng phải 
đối mặt với nhiều thách thức về an toàn và vệ sinh lao động. Trong quá trình công nghiệp hóa 
đã xuất hiện nhiều nguy cơ và rủi ro mới như những loại hóa chất mới sử dụng trong ngành sản 
xuất giày, đồ chơi trẻ em và nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp. Ngoài 
những bệnh nghề nghiệp truyền thống (như viêm da nghề nghiệp, bệnh bụi phổi si-lic, giảm 
thính lực do tiếng ồn, ngộ độc hóa chất, v.v), các bệnh liên quan đến nghề nghiệp cũng thường 
xảy ra, như rối loạn cơ xương khớp, bệnh do căng thẳng nghề nghiệp và các yếu tố tâm lý xã 
hội. Tính đến năm 2012, tổng số tích lũy các trường hợp người lao động được nhận bồi thường 
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là 27 246 người, trong đó các trường hợp bị bệnh bụi phổi 
si-lic nghề nghiệp chiếm 75% và giảm thính lực do tiếng ồn chiếm 15% [42]. Cần củng cố lại 
hệ thống dịch vụ y tế sức khỏe nghề nghiệp và môi trường lao động, nhất là ở các doanh nghiệp 
nhỏ và khu vực kinh tế phi chính thức, như nông nghiệp, làng nghề thủ công. 

2.2.7. Tai nạn, chấn thương, bạo lực

Tai nạn thương tích

Số vụ tai nạn, số người bị thương và tử vong do tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông 
ngày càng gia tăng trong vòng 10 năm qua. Tử vong do chấn thương các loại và tai nạn giao 
thông đứng hàng đầu trong các nguyên nhân tử vong. Bình quân mỗi ngày có khoảng 30 người 
chết và 70 người bị thương gây tàn tật suốt đời. Bên cạnh tai nạn giao thông là các tai nạn 
thương tích xảy ra trong cộng đồng như ngộ độc, cháy nổ, điện giật, đuối nước,…. Đây là những 
con số đáng lo ngại và áp lực lớn đối với các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở cấp cứu ngoại khoa, 
chấn thương chỉnh hình.

Theo Niên giám thống kê y tế năm 2011, tỷ suất tử vong do tai nạn giao thông năm 2011 
là 20,1/100 000 dân (nam cao gấp hơn 3,5 lần ở nữ: 31,9/100 000 và nữ là 8,5/100 000 dân). 
Nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng về gánh nặng bệnh tật và chấn thương ở Việt 
Nam năm 2008 cho thấy số DALY do chấn thương không chủ định ở nam giới cao hơn 2,5 lần 
ở nữ (1229 so với 505). Trong số các chấn thương không chủ định, tai nạn giao thông gây ra 
gánh nặng bệnh tật lớn nhất trong tổng gánh nặng bệnh tật với 8% ở nam và 4% ở nữ. Ngã và 
đuối nước cũng là hai nguyên nhân chính của gánh nặng do chấn thương không chủ định ở cả 
hai giới [43].
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Bạo lực gia đình 

Bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tinh thần, nhất là đối với 
phụ nữ. Theo nghiên cứu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trong số những phụ nữ đã từng 
bị chồng đánh có khoảng 6% đã từng phải vào viện điều trị. Số liệu điều tra quốc gia về bạo lực 
gia đình đối với phụ nữ năm 2009-2010 cho thấy có tới 58% phụ nữ bị ít nhất 1 trong 3 loại bạo 
lực trong cuộc đời của họ (bạo lực thể xác, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần). Tỷ lệ này trong 
12 tháng trước điều tra là 27%. Khoảng 3% số phụ nữ cho biết đã bị lạm dụng tình dục trước 
khi đến 15 tuổi; hầu hết bị lạm dụng bởi người lạ và một số trường hợp là thành viên gia đình 
và người khác. Về bạo lực nói chung, phụ nữ Việt Nam có khả năng bị bạo lực do chồng gây 
ra cao gấp ba lần so với bạo lực do một người khác gây ra. Trong khảo sát, 26% phụ nữ từng bị 
chồng gây bạo lực thể xác hoặc tình dục cho biết đã bị thương tích do hậu quả trực tiếp từ hành 
vi bạo lực. Trong số này, 60% bị thương tích hai lần trở lên và 17% bị thương tích 5 lần trở lên. 
Phụ nữ bị bạo lực do chồng gây ra thường đánh giá tình trạng sức khỏe của họ ở mức kém hoặc 
rất kém nhiều hơn. Họ cũng gặp phải nhiều hơn các vấn đề đi lại hoặc thực hiện các hoạt động 
thường ngày, bị đau người và mất trí nhớ, căng thẳng tinh thần và suy nghĩ tiêu cực, sảy thai, 
nạo thai hoặc thai chết lưu. Phụ nữ có con từ 6-11 tuổi từng bị bạo lực do chồng gây ra cho biết 
con cái họ cũng có những vấn đề về hành vi (như ác mộng, đái dầm, hành vi hung hăng và kết 
quả học tập kém) so với những trẻ có mẹ không bị bạo lực do chồng gây ra. Tác động của bạo 
lực gia đình đối với sức khỏe tâm thần thể hiện rõ trong tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm.

2.3. Các yếu tố liên quan tiếp cận dịch vụ y tế

Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế

Mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam được bao phủ rộng khắp. Các cơ sở y tế 
được thiết lập ở 4 tuyến, từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã và thôn bản8. Nhìn chung, hệ thống 
cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta đang dần được đổi mới, cải thiện; từng bước được đầu tư nâng 
cấp để đáp ứng nhu cầu CSSK ngày càng cao của nhân dân. Nhiều tiến bộ khoa học, y học đã 
được áp dụng trong chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị; nhiều kỹ thuật cao, phức tạp đang 
được thực hiện trong các bệnh viện như ghép gan, thận, nội soi can thiệp,…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc cung ứng các dịch vụ y tế hiện nay ở Việt 
Nam còn nhiều bất cập như: mô hình tổ chức nhiều biến động; y tế cơ sở và CSSK ban đầu 
còn nhiều hạn chế; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến; còn tách biệt giữa phòng bệnh 
và khám, chữa bệnh; các hoạt động y tế tập trung nhiều cho khám, chữa bệnh; tình trạng quá 
tải ở các bệnh viện tuyến trung ương còn nặng nề. Chính sách tài chính y tế còn nhiều bất cập, 
đặc biệt là các phương thức chi trả dịch vụ y tế. Các vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện 
chính sách tự chủ bệnh viện, như tình trạng lạm dụng các dịch vụ y tế (đặc biệt là lạm dụng xét 
nghiệm, lạm dụng thuốc,…); năng lực quản lý bệnh viện còn hạn chế; thiếu các công cụ điều 
phối và kiểm soát để bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện 
tự chủ dẫn đến những bất cập trong cung ứng dịch vụ y tế, ảnh hưởng đến tính công bằng, hiệu 
quả trong CSSK. Chưa xây dựng được hệ thống hiệu quả để kiểm soát và đánh giá chất lượng 
dịch vụ y tế, trong cả các cơ sở công lập và tư nhân. 

8 Trong báo cáo này, tuyến huyện bao gồm cả huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; tuyến xã bao gồm 
cả xã, phường và thị trấn 
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3. Các vấn đề ưu tiên
Mục này trình bày những vấn đề sức khỏe ưu tiên và là những thách thức mà hệ thống y 

tế phải giải quyết trong Kế hoạch 5 năm tới (2016-2020). 

3.1. Các vấn đề sức khỏe ưu tiên 

 ■ Các bệnh bệnh truyền nhiễm bao gồm các bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao như HIV/
AIDS, lao, sốt xuất huyết; các bệnh có khả năng thanh toán/loại trừ như sốt rét, viêm 
não Nhật Bản, bệnh dại và bệnh phong; các bệnh mới nổi có tiềm năng lây lan rộng, gây 
dịch lớn như bệnh dịch do vi rút MERS-CoV, Ebola và một số bệnh lây truyền từ động 
vật sang người như cúm A (H5N1), cúm A (H1N1), cúm A (H7N9), cúm A (H5N6). Bên 
cạnh đó là một số nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật quan trọng ở trẻ em như: viêm 
phổi, tiêu chảy, viêm não, viêm màng não, tay-chân-miệng, dị tật bẩm sinh trẻ em, bệnh 
não do ngạt thở/chấn thương trong khi sinh; đuối nước.

 ■ Các BKLN gây gánh nặng bệnh tật, tử vong cao như: các bệnh tim mạch (tăng huyết 
áp, tai biến mạch máu não, bệnh tim thiếu máu cục bộ), ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính, đái tháo đường, các bệnh lý tâm thần, thần kinh (tâm thần phân liệt, động kinh, 
trầm cảm, các rối loạn do lạm dụng rượu, bia và ma tuý) và tai nạn giao thông.

 ■ Khác biệt giữa các vùng miền, giữa các nhóm dân cư về các chỉ số sức khoẻ chung (tỷ 
suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi; tỷ số tử vong mẹ, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 
em) cũng như khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ

 ■ Già hóa dân số làm gia tăng nhu cầu CSSK, tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình có 
người cao tuổi và làm tăng gánh nặng chi tiêu cho y tế của toàn xã hội, đặc biệt là chi 
phí cho điều trị các BKLN mạn tính và chăm sóc cuối đời. Hệ thống CSSK hiện tại chưa 
theo kịp với sự biến đổi mạnh mẽ này;

 ■ Gia tăng các yếu tố nguy cơ do tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá 
như: ô nhiễm không khí từ sản xuất công nghiệp, xe cộ lưu thông; ô nhiễm nguồn nước 
và thực phẩm; ô nhiễm do rác thải chưa được xử lý triệt để; bệnh nghề nghiệp và tai nạn 
lao động; môi trường công việc căng thẳng, nhiều áp lực cùng các vấn đề đặt ra do quá 
trình di cư và đô thị hoá.

 ■ Các yếu tố nguy cơ về hành vi, lối sống, nhất là chế độ ăn không hợp lý (thiếu các thức 
ăn có lợi và thừa thức ăn có hại cho sức khoẻ), hút thuốc lá, lạm dụng rượu, bia, sử dụng 
ma tuý, lối sống ít hoạt động thể lực, cùng với các yếu tố nguy cơ về sinh chuyển hoá 
như tăng huyết áp, tăng cholesterol máu. 

3.3. Hệ thống cung ứng dịch vụ còn nhiều hạn chế 

 ■ Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế hiện nay đang phân mảnh, chia cắt giữa các tuyến giữa 
YTDP và KCB, chưa thực hiện tốt chăm sóc lồng ghép, liên tục và chưa đáp ứng nhu 
cầu dự phòng BKLN. 

 ■ Mạng lưới y tế từ tuyến huyện trở xuống còn yếu và thiếu phương tiện và động lực để 
hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 90 triệu người, trong đó có nhu cầu 
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đặc biệt cao của người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người trong tuổi sinh đẻ,… Chất lượng 
dịch vụ y tế chưa được kiểm soát đầy đủ.

4. Khuyến nghị
Từ những đánh giá về tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân 

dân nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số nhóm giải pháp chính sách như sau:

4.1. Xây dựng chiến lược phù hợp với các vấn đề sức khoẻ ưu tiên

4.1.1. Các bệnh truyền nhiễm

 ■ Theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo các hoạt động giám sát, báo cáo tình hình dịch bệnh trên thế 
giới và trong cả nước; tham khảo khuyến nghị của WHO khi xây dựng kế hoạch ứng phó 
với dịch khẩn cấp. 

 ■ Củng cố, tăng cường các hoạt động bảo đảm an toàn tiêm chủng; nghiên cứu, xem xét 
mở rộng thêm các vắc xin hiệu quả chi phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

 ■ Xây dựng các phương án dựa trên bằng chứng để dự phòng và điều trị bệnh nhiễm khuẩn 
hô hấp, tiêu chảy, viêm não và màng não, giun sán, đặc biệt ở trẻ em. Tiếp tục tăng cường 
công tác truyền thông, giáo dục để người dân hiểu, tự giác và chủ động thực hiện tốt 
các biện pháp phòng chống bệnh dịch; tiếp tục vận động nhân dân triển khai xây dựng 
phong trào làng văn hoá sức khoẻ, phong trào vệ sinh nông thôn với 3 công trình: nước 
sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh để hạn chế, tiến tới xoá bỏ những tác hại đối với sức 
khoẻ nhân dân do tập quán, lối sống không hợp vệ sinh, hoặc do môi trường bị ô nhiễm. 

 ■ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động sàng lọc và điều trị bệnh HIV/
AIDS, lao, sốt xuất huyết; đầu tư và giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu loại trừ 
viêm não Nhật Bản, sởi, sốt rét, phong và dại; nghiên cứu các phương án lồng ghép các 
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh xã hội.

 ■ Đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất của địa phương, các nguồn lực xã hội, doanh 
nghiệp cho công tác phòng chống HIV/AIDS; lồng ghép hoạt động phòng, chống lao và 
HIV/AIDS vào các hoạt động thường xuyên của hệ thống y tế và với các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 ■ Đẩy mạnh các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về HIV/AIDS và bệnh lao, chú 
trọng đến các nhóm đối tượng đặc biệt, khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

 ■ Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động can thiệp, đặc biệt đẩy mạnh mở rộng 
chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho các 
huyện có trên 250 người nghiện chích ma túy.

4.1.2. Bệnh không lây nhiễm và tai nạn giao thông

 ■ Khuyến khích khám sàng lọc BKLN và yếu tố sinh chuyển hoá liên quan các bệnh này 
trong cộng đồng, tại nơi làm việc,… nhằm phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các BKLN.

 ■ Tăng cường các can thiệp giảm tai nạn giao thông, trong đó thông tin truyền thông 
GDSK thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông, không lái xe khi uống rượu, bia, 
đội mũ bảo hiểm có chất lượng,…
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4.1.3. Sự khác biệt giữa các vùng miền

 ■ Triển khai các giải pháp hiệu quả để giảm nhanh và bền vững tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 
em, nhất là suy dinh dưỡng thấp còi, tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi, tỷ số 
chết mẹ tại các vùng khó khăn (Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, vùng biến 
đảo, 62 huyện khó khăn nhất của Việt Nam). Đầu tư trọng tâm và phù hợp với nhu cầu 
theo mô hình bệnh tật của người dân tại địa phương.

 ■ Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm nước 
sạch, hố xí hợp vệ sinh, bảo đảm tiếp cận với dịch vụ y tế, nguồn thông tin để tìm hiểu 
về các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng tránh yếu tố có hại tới sức khỏe. 

4.2. Giảm tác hại của các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe

 ■ Xây dựng cơ sở bằng chứng về tác hại của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe và vận động 
các bộ, ngành liên quan tăng cường đầu tư để thực hiện các biện pháp giảm ô nhiễm môi 
trường, đặc biệt ô nhiễm không khí và nguồn nước, bảo đảm nguồn nước uống sạch và 
hố xí hợp vệ sinh ở các huyện nghèo và những vùng chưa bảo đảm điều kiện cơ bản này. 

 ■ Xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các kế hoạch đối phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, 
bệnh dịch mới nổi, dựa trên thông tin giám sát, đánh giá hoạt động chuẩn bị, ứng phó 
từng năm, nhằm liên tục cải thiện sự đáp ứng của ngành y tế.

 ■ Tăng cường và thực hiện quyết liệt việc giám sát tình hình hút thuốc lá, sử dụng rượu, 
bia, chế độ ăn, hoạt động thể lực và tác động tới các bệnh liên quan. Vận động các bộ, 
ngành điều chỉnh và hoàn thiện chính sách, thực thi và giám sát tác động của các can 
thiệp tới hành vi có hại tới sức khỏe. 

 ■ Tăng cường tuyên truyền vận động người dân để có chế độ dinh dưỡng phù hợp (bổ sung 
các thông điệp về chế độ ăn giảm nguy cơ BKLN như tránh ăn mặn), tăng cường rèn 
luyện thể lực, bỏ hút thuốc lá và ma túy, tránh sử dụng rượu, bia ở mức có hại. Quy định 
chặt chẽ hơn về nhãn mác thực phẩm để xác định được nguồn gốc, nguyên liệu có hại 
trong thực phẩm chế biến công nghiệp, v.v… để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
thực hiện hành vi có lợi cho sức khỏe.

 ■ Xây dựng và ban hành những chính sách bảo đảm các nhà máy, xí nghiệp, những đơn 
vị sản xuất công lập và tư nhân quan tâm nhiều hơn nữa tới môi trường lao động, sức 
khỏe của người lao động, tăng hiểu biết về môi trường làm việc có hại tới sức khỏe và 
các các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu các nguy cơ bệnh nghề nghiệp và tai 
nạn lao động.

4.3. Đổi mới và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế

 ■ Kiện toàn và đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo hướng tăng cường phối hợp, 
lồng ghép giữa các tuyến, giữa điều trị và dự phòng;

 ■ Tập trung ưu tiên đầu tư cho CSSKBĐ ở tuyến y tế cơ sở, và cho các đối tượng dễ tổn 
thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi... 
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Chương II: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2014 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán NSNN năm 2014, trong năm 2014, ngành y tế cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm sau đây:

1.1. Quản lý nhà nước về y tế

 ■ Trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Trình Quốc 
hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 2005, Luật về 
Máu và tế bào gốc, Luật Dân số, Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia.

 ■ Hoàn thành dự thảo các Nghị định hướng dẫn các Luật ban hành trong năm 2014, các 
Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định, đặc biệt là các Thông tư hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 85, Thông tư về danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật được BHYT thanh 
toán, Thông tư hướng dẫn chuyển tuyến trong lĩnh vực KCB, chuyển tuyến BHYT.

 ■ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực thanh tra y tế giai đoạn 
2014-2020; tập trung thanh tra đối với các lĩnh vực: chính sách pháp luật về BHYT, xã 
hội hóa công tác y tế, quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, công tác đấu thầu thuốc.

 ■ Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế. Bắt đầu thí điểm Đề án đo lường sự 
hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy 
mạnh cải cách chế độ công vụ công chức.

 ■ Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
tăng cường thực hiện tốt quy tắc ứng xử9; Phát huy hiệu quả của Đường dây nóng trong 
ghi nhận phản hồi, khiếu nại của người dân. Triển khai Thông tư số 07 quy định về quy 
tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp y 
tế công lập.

1.2. Về nhân lực y tế

 ■ Triển khai Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện 
nghèo);10 Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở 
khám chữa bệnh.

 ■ Trình Chính phủ ban hành mức lương khởi điểm, lương cơ sở phù hợp với đặc thù của 
ngành y tế, từng bước tính tiền lương vào giá dịch vụ như tinh thần Nghị định 85 và Nghị 
quyết 68 của Quốc hội.

 ■ Hệ thống y tế đang trong quá trình xây dựng kế hoạch dài hạn về đổi mới toàn diện hệ 
thống đào tạo nhân lực y tế; hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực y tế cũng 
như kiểm chuẩn chất lượng đầu ra.

9 Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 01/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
10 Quyết định số 585/QD-BYT ngày 20/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
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1.3. Về tài chính y tế

 ■ Tập trung triển khai Nghị định 85 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Xây dựng và ban hành khung giá tính đầy 
đủ các yếu tố chi phí để áp dụng cho các bệnh viện có khả năng thu, có khả năng tự bảo 
đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; sửa đổi, bổ sung các quy định về xã hội 
hóa, liên doanh, liên kết trong bệnh viện công cho phù hợp với tình hình thực tế. Tăng 
cường tự chủ về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước xây dựng và 
thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng tính đủ chi phí của 
Nghị định 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

 ■ Bộ y tế đang trong quá trình đổi mới phương thức phân bổ NSNN cho các cơ sở y tế 
theo hiệu quả hoạt động và kết quả đầu ra; đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế. Xây 
dựng và ban hành cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ sở y tế dự phòng, các lĩnh vực 
như kiểm nghiệm, kiểm định, dân số/KHHGĐ, truyền thông giáo dục sức khỏe. 

 ■ Tập trung thực hiện Lộ trình BHYT toàn dân; mở rộng BHYT cả về độ bao phủ, gói 
dịch vụ và khả năng bảo vệ tài chính cho các đối tượng tham gia BHYT; tiếp tục triển 
khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) - BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 
68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp 
luật về BHYT.

 ■ Bảo đảm đủ kinh phí để mua, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc diện 
chính sách và bảo trợ xã hội, từng bước chuyển phần ngân sách cấp cho các bệnh viện 
sang cấp trực tiếp cho người thụ hưởng thông qua việc mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, 
tăng tỷ lệ bao phủ BHYT để giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân khi đi khám, 
chữa bệnh. 

1.4. Về dược và trang thiết bị y tế

 ■ Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác dự phòng và điều trị, triển 
khai các biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá thuốc. 

 ■ Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng thuốc. Đẩy mạnh triển khai các 
giải pháp để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, từng bước giảm việc lạm dụng thuốc trong 
điều trị ở các cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân. 

 ■ Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc đấu thầu mua thuốc theo quy định góp phần 
bình ổn giá thuốc. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt dùng thuốc Việt”. 

 ■ Xây dựng kế hoạch hành động triển khai Chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam 
giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Đề án Người 
Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam.

1.5. Về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm

 ■ Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, triển khai có hiệu quả các 
CTMTQG về y tế, không để dịch lớn xảy ra, nếu xảy ra phải có các biện pháp để khống 
chế kịp thời;
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 ■ Tập trung chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác tiêm chủng mở rộng 
để duy trì tỷ lệ tiêm chủng; xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống và quản 
lý được các BKLN như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường; bệnh nghề nghiệp; phòng 
chống tai nạn thương tích;

 ■ Tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, mở rộng điều trị thuốc kháng vi 
rút (ARV), mở rộng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, 
thực hiện mục tiêu 3 giảm của Việt Nam (giảm nhiễm HIV, giảm tử vong liên quan đến 
HIV/AIDS, giảm kỳ thị); hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc về phòng 
chống HIV/AIDS (90% người nhiễm HIV được phát hiện; 90% người nhiễm HIV được 
điều trị ARV; 90% bệnh nhân được điều trị có tải lượng virus HIV thấp); triển khai đề án 
bảo đảm tài chính bền vững cho phòng, chống HIV/AIDS;

 ■ Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ và đẩy mạnh việc 
thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế.

1.6. Về y tế cơ sở

 ■ Hoàn thiện một số văn bản về tổ chức, hoạt động của y tế cơ sở: chức năng, nhiệm vụ 
của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã; xây dựng Đề án tăng cường năng lực y tế cơ sở 
trong tình hình mới;

 ■ Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội 
ngũ cán bộ và cơ chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKBĐ, đáp ứng 
nhu cầu CSSK của người dân ngay tại cộng đồng, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án bác sĩ 
gia đình để rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi từ 2015-2016.

1.7. Về khám bệnh, chữa bệnh

 ■ Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện một số Dự án trọng điểm như: hoàn thành cơ sở Tân 
Triều của Bệnh viện K quy mô 1000 giường bệnh; Bệnh viện Nhi trung ương; Dự án 
Trung tâm Ung bướu và tim mạch trẻ em, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện Bạch Mai; 
Dự án Trung tâm ung bướu, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy; đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện một số dự án Trung tâm Ung bướu của các bệnh viện đa khoa thuộc Bộ Y 
tế tại Uông Bí, Thái Nguyên... Trong năm 2014, khởi công được cơ sở II của 5 bệnh viện 
tuyến trung ương và tuyến cuối.

 ■ Các địa phương phải tập trung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, giai đoạn 
2014-2016, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn chỉnh, đưa 
và sử dụng các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh.

 ■ Tập trung cải tiến khu vực khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm số 
lượt khám/bác sĩ/ngày; từng bước giảm tình trạng quá tải, nằm ghép, trong đó tập trung 
vào triển khai mạnh 15 dự án Bệnh viện vệ tinh của các chuyên khoa: Ung bướu, Tim 
mạch, Nhi, Sản, Ngoại, Chấn thương chỉnh hình.

1.8. Về dân số - kế hoạch hoá gia đình

 ■ Thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm bảo đảm mức sinh thấp, hợp lý và giảm mất cân 
bằng giới tính khi sinh. 
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 ■ Đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách để tận dụng giai đoạn “dân số vàng”, thích ứng 
với “già hóa dân số”.

2. Tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015

2.1. Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế

2.1.1 Tình hình thực hiện 

1) Cải thiện năng lực và chất lượng chiến lược, quy hoạch, chính sách y tế 

Kết quả thực hiện 

Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành nhiều văn bản pháp quy, đề án quan trọng, làm cơ sở để triển khai các 
hoạt động của ngành; hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 
trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 7, tháng 6/2014. Đã hoàn 
thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 2005, trình Quốc hội vào tháng 
5/2014. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn số 695/UBTVQH13-PL ngày 
22/06/2014 đề nghị Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Dược theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh để xây dựng thành Luật Dược (sửa 
đổi). Bộ Y tế đang khẩn trưởng phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu ý kiến của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật. Đang tiến hành khảo sát, nghiên cứu để xây 
dựng dự thảo Luật về Máu và tế bào gốc, Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, 
Luật Dân số.

Trong năm, Bộ Y tế đã đạt 100% theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
đăng ký với Chính phủ. Nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, đề án đã 
được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 
13/01/2014 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trong 
lĩnh vực y tế; Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính về an toàn thực phẩm.

Một số quyết định quan trọng về các chế độ, chính sách, phê duyệt các đề án làm cơ 
sở để triển khai các hoạt động của ngành, như: Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-
2020; Đề án Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020; 
Đề án Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống 
tác hại của thuốc lá đến năm 2020; Đề án khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các 
chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013-2020; Đề án 
xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam; 
Chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nâng 
mức hỗ trợ mua BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Quy hoạch 
tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Đề án nâng cao năng 
lực thanh tra y tế đến năm 2020,….

Bộ Y tế cũng đã hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với dự thảo 
một số nghị định, quyết định, đề án như: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
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Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế; Quyết định về 
quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thay thế Quyết định 153/
QĐ-TTg, Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020.

Về công tác xây dựng, ban hành các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, 
đã ban hành được 12 Thông tư liên tịch, 23 Thông tư của Bộ Y tế và nhiều Quyết định theo 
thẩm quyền thuộc các lĩnh vực như: Khám, chữa bệnh, Dược và đấu thầu thuốc, Trang thiết bị 
và Công trình y tế, Phòng, chống HIV/AIDS, Sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Khoa học công nghệ và 
Đào tạo, Y dược cổ truyền, Bảo hiểm y tế, Dân số - KHHGĐ, Môi trường y tế, Công nghệ thông 
tin; phê duyệt Đề án bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn, phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh; phê duyệt Đề án bác sĩ gia đình….

Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi, đánh 
giá tình hình thi hành pháp luật và kỹ năng thực hiện; tổ chức đánh giá việc thi hành các văn 
bản quy phạm pháp luật; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về y tế mới ban hành; tham 
gia giải thích pháp luật và giới thiệu một số Luật được Quốc hội thông qua. 

Bộ Y tế cũng đang tiến hành tổng kết 30 năm đổi mới ngành y tế, chuẩn bị các nội dung 
về y tế để đề xuất đưa vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội 2016-2020.

Khó khăn, hạn chế 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đôi khi còn 
chậm, tỷ lệ hoàn thành theo đúng kế hoạch chưa cao. Một số đề án trong Chương trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế trình Chính phủ cũng chậm, thay đổi thời gian 
trình nhiều lần. 

Công tác nghiên cứu, đánh giá tác động trong lập dự kiến chương trình còn hạn chế do 
thiếu kinh phí, thời gian và nhân lực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa được quan 
tâm đúng mức. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật chủ 
yếu mới chỉ được đánh giá thông qua báo cáo bằng văn bản từ các đơn vị; việc triển khai pháp 
điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế gặp nhiều khó khăn.

2) Củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức ngành y tế từ trung ương đến địa phương

Kết quả thực hiện

Quy hoạch hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030 hiện đang được 
hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu bảo đảm tính hệ thống và tính liên tục trong 
hoạt động chuyên môn của từng tuyến và giữa các tuyến, tránh đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu 
quả về đầu tư và sử dụng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đối với mạng lưới khám chữa 
bệnh, thúc đẩy việc xếp hạng bệnh viện, không cứng nhắc theo tuyến, tiến tới không còn bệnh 
viện không được xếp hạng. Người bệnh được tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh không theo địa 
giới hành chính. Đối với lĩnh vực y tế dự phòng, đầu tư phát triển theo hướng thu gọn đầu mối, 
chuẩn hoá, hiện đại hoá; từng bước sắp xếp, lồng ghép các trung tâm, giảm dần đầu mối ở tuyến 
tỉnh, thành lập cơ quan dự phòng và kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố. 

Bộ Y tế đã tiến hành kiện toàn tổ chức các đơn vị theo Nghị định 63/2012/NĐ-CP ngày 
31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
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Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế. 
Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị 
trực thuộc Bộ Y tế và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị ngành y tế. 

Về tổ chức bộ máy y tế tại các địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2014/
NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó quy định Phòng Y tế là cơ quan tham mưu, giúp 
UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế. Bộ Y tế tiếp tục xây dựng 
Thông tư của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bộ Y tế cũng đang tiếp tục dự thảo Nghị định quy định tổ chức bộ máy và chế độ chính 
sách đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn thay thế cho Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 
của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo đã hoàn thành, đang xin ý kiến của các bộ, ngành trước khi 
trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Khó khăn, hạn chế

Mặc dù Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Quy hoạch hệ thống y tế Việt Nam đến 
năm 2020, định hướng 2030, tuy nhiên tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra do 
đây là nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề về tổ chức, bộ máy, cơ chế, nhân lực cả 
ở trung ương và địa phương, mối quan hệ quản lý, điều hành giữa các cơ quan trung ương và 
địa phương.

Việc tổ chức lại mô hình y tế tuyến huyện thành bệnh viện huyện, TTYT dự phòng, 
phòng y tế, và việc phân công lại nhiệm vụ giám sát hoạt động của trạm y tế đã tạo ra sự mất ổn 
định, xáo trộn về nhân lực và năng lực cung cấp dịch vụ ở tuyến y tế cơ sở. Quy định về chức 
năng nhiệm vụ của các đơn vị y tế tuyến huyện hiện vẫn còn nhiều bất cập, gây cản trở trong 
việc thực thi các nhiệm vụ chuyên môn. Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ sở y tế, đặc biệt ở 
tuyến y tế cơ sở vẫn chưa được chỉnh sửa, hoàn thiện để đáp ứng với sự thay đổi của mô hình 
bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Thiếu sự gắn kết, phối hợp giữa y tế dự 
phòng và điều trị, giữa y tế các tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương. Việc điều chỉnh tổ chức y 
tế tuyến huyện chưa thể thực hiện được do phải điều chỉnh Luật tổ chức hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân.

Sự mất cân đối trong cung ứng dịch vụ KCB theo các tuyến, sự thiếu kết nối và chăm 
sóc liên tục giữa các tuyến trong điều trị, chăm sóc, tư vấn cho người bệnh. Hầu như không còn 
sự gắn kết trong KCB giữa tuyến huyện và tuyến xã nhất là đối với các huyện có bệnh viện tách 
hoạt động độc lập với TTYT huyện, do thay đổi mô hình tổ chức quản lý y tế tuyến huyện diễn 
ra liên tục trong khoảng gần 15 năm nay.

3) Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế 

Kết quả thực hiện

Về công tác cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả xác định chỉ số cải cách 
hành chính năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh thành phố. Theo đó, mặc dù 
vẫn ở trong nhóm cuối, nhưng chỉ số này của Bộ Y tế đã có sự cải thiện đáng kể, tăng lên gần 
10 điểm so với năm 2012, đạt 74,19 điểm. Để tăng cường công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế 
đã có Quyết định 436/QĐ-BYT ngày 7/2/2014 ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ 
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Y tế năm 2014 gồm 8 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức 
bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, 
thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính, 
công tác chỉ đạo điều hành.

Về công tác kế hoạch, Bộ Y tế đã nghiệm thu và công nhận tài liệu Khung kế hoạch và 
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch y tế tuyến tỉnh do Dự án Hỗ trợ đổi mới hệ thống y tế Việt Nam 
(Rockefeller Foundation tài trợ) và Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế do Phái đoàn 
Liên minh châu Âu (EC) tài trợ (Quyết định số 1058/QĐ-BYT ngày 26/3/2014). 

Bộ Y tế tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực quản lý, lập kế hoạch y 
tế. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2014, Bộ Y tế đã tổ chức các lớp tập huấn 
cho cán bộ của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở về nâng cao năng lực lập kế hoạch và ngân 
sách y tế (do EC và Rockefeller Foundation tài trợ thông qua các dự án). Một số lớp tập huấn về 
quản lý, lập kế hoạch cũng sẽ được thực hiện trong khuôn khổ các dự án tăng cường năng lực 
hệ thống y tế do GAVI, Quỹ Toàn cầu và các tổ chức quốc tế khác tài trợ. Một số địa phương đã 
bắt đầu xây dựng Kế hoạch y tế tuyến tỉnh theo các khung, biểu mẫu mới tập huấn, bước đầu đã 
có những chuyển biến nhất định. 

Khó khăn, hạn chế

Tại Bộ Y tế, Tổ công tác kỹ thuật về kế hoạch và tài chính thuộc Nhóm Đối tác Y tế đã 
được thành lập trong năm 2012. Tuy nhiên, trong năm 2013 hoạt động còn chưa được thường 
xuyên và thiếu các cơ chế làm việc cụ thể để đóng góp chung cho công tác kế hoạch-tài chính 
của ngành y tế. Mặc dù các địa phương đã xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn mới, nhưng việc 
triển khai thực hiện vẫn khó khăn do địa phương chỉ bảo đảm được một số ngân sách cố định, 
khó có khả năng tăng thêm, định mức chi tiêu thấp nên có sự khác biệt giữa nhu cầu kinh phí 
kế hoạch và nhu cầu thực tế. Cán bộ lập kế hoạch vẫn chưa có động lực lớn để thay đổi phương 
pháp lập kế hoạch theo hướng chi tiết, cụ thể. Thông tin, số liệu y tế phục vụ công tác lập kế 
hoạch vẫn chưa có những chuyển biến đáng kể. Số liệu chưa bảo đảm tính kịp thời, chính xác 
và tin cậy nên việc xây dựng kế hoạch, chính sách y tế dựa trên bằng chứng còn gặp khó khăn. 
Chưa thực hiện thường xuyên việc đánh giá tác động của các chính sách y tế nhằm xác định các 
vấn đề vướng mắc để kịp thời điều chỉnh.

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

Kết quả thực hiện

Bộ Y tế đã xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh 
tra y tế. Trước một số những sự việc xảy ra trong ngành y tế (phản ứng sau tiêm vắc xin, nhân 
bản phiếu kết quả xét nghiệm,….), Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra y tế, 
tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hóa chất chế phẩm 
diệt côn trùng và diệt khuẩn sử dụng trong lĩnh vục gia dụng và y tế, kinh doanh, sử dụng các 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, thanh tra toàn diện một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y 
tế, các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, việc thực hiên chính sách pháp luật về BHYT, 
xã hội hóa, quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, đấu thầu thuốc, giá thuốc và sử dụng thuốc, việc 
thực hiện chế độ thu, chi tài chính và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị khắc phục các sơ hở trong cơ chế chính sách 
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và pháp luật, đề xuất với Lãnh đạo Bộ các giải pháp giúp ổn định về công tác tổ chức của các 
đơn vị trực thuộc, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Thanh tra y tế của 63 tỉnh, thành phố đã triển khai thanh tra về các lĩnh vực an toàn thực 
phẩm, khám chữa bệnh, dược mỹ phẩm, trang thiết bị y tế tại 703 762 cơ sở. Qua thanh tra đã 
phát hiện và xử phạt với tổng số tiền là 30,8 tỷ đồng, đình chỉ 325 cơ sở về y tế và tước giấy 
phép có thời hạn 19 cơ sở hành nghề y, dược.

Khó khăn, hạn chế

Các khó khăn, hạn chế trong công tác thanh tra y dược đã chỉ ra trong báo cáo JAHR 
2013 vẫn chưa được giải quyết như bộ máy tổ chức và nhân lực thanh tra y tế quá mỏng, mỗi 
tỉnh chỉ có một vài thanh tra, tuyến huyện không có chức năng thanh tra. 

Kinh phí dành cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát còn rất hạn chế trong khi đây là 
một trong những chức năng cơ bản của công tác quản lý nhà nước về y tế. 

Các hoạt động thanh tra, kiểm tra hiện nay chủ yếu mang tính chất bị động, được thực 
hiện sau khi có các sự việc xảy ra. 

Công tác giám sát chưa được quan tâm một cách đúng mức tại các cơ quan quản lý nhà 
nước tại trung ương và địa phương do nhiều nguyên nhân: thiếu kinh phí, thiếu nhân lực, khối 
lượng công việc lớn, đối tượng cần kiểm tra, giám sát lớn, trách nhiệm quản lý chưa được thực 
thi đầy đủ. 

Công tác tự kiểm tra tại một số đơn vị sự nghiệp y tế còn chưa được thực hiện đầy đủ. 
Thiếu các công cụ tự giám sát, tự kiểm tra để các đơn vị có thể phát hiện những vấn đề nội tại 
của đơn vị mình và có nhưng hành động kịp thời khi sự việc chưa xảy ra. 

5) Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây 
dựng và triển khai kế hoạch y tế 

Kết quả thực hiện

Bộ Y tế tiếp tục có những nỗ lực lớn để tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 
trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách. Đây là yêu cầu bắt buộc trong quy trình xây 
dựng chính sách y tế. Trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch của ngành đều chú 
trọng thu hút sự tham gia của các bên liên quan, thu thập các bằng chứng, đánh giá, xin ý kiến 
rộng rãi của các các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế các địa phương, các 
đối tác phát triển, người dân. Dự thảo các văn bản, chính sách của Bộ Y tế được đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến các bên 
liên quan. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản của các 
bộ, ngành, các chuyên gia.

Khó khăn, hạn chế

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình hoạch 
định chính sách, xây dựng và triển khai hoạt động y tế còn hạn chế, một số kênh đóng góp ý 
kiến còn nặng về hình thức, thủ tục, ít hiệu quả. Việc đăng tải thông tin trên website của Bộ Y 
tế, trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ ít được người dân và các ban, ngành, đoàn thể 
quan tâm, đóng góp ý kiến.
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6) Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa một cách hợp lý. Khuyến khích các thành phần kinh 
tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế 

Kết quả thực hiện

Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 22/5/2014 về việc Tăng cường kiểm 
tra, chấn chỉnh công tác xã hội hóa, khám chữa bệnh theo yêu cầu11 trong các cơ sở khám, chữa 
bệnh công lập. Để tăng cường và phát huy mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những 
mặt còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng 
để ban hành Thông tư hướng dẫn khám, chữa bệnh theo yêu cầu; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
15/2007/TT-BYT. Đồng thời Bộ Y tế cũng đã tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện những 
tồn tại trong xã hội hóa công tác y tế. Vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Bộ Y tế đã tổ chức 
một số đoàn kiểm tra, đánh giá và yêu cầu các đơn vị tổng kết, đánh giá. 

Về sự phát triển của lĩnh vực y tế tư nhân trong khám chữa bệnh, theo số liệu của Cục 
Quản lý KCB, hiện cả nước có 170 bệnh viện tư nhân với 8627 giường bệnh, chiếm 11% tổng 
số các bệnh viện trên cả nước, hơn 30 000 phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế. Tỷ lệ 
gường bệnh viện tư chiếm 4,2% tổng số giường bệnh, đạt khoảng 1 giường bệnh/vạn dân [44]. 
Hầu hết các bệnh viện này có cơ sở vật chất, trang thiết bị khá tốt; đội ngũ y bác sĩ tận tình, chu 
đáo. Việc phát triển các bệnh viện tư nhân sẽ góp phần lớn trong việc tăng số giường bệnh, năng 
lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

Về tăng cường hợp tác công-tư, trong tháng 2/2014, Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới 
(WB) phối hợp tổ chức Hội thảo “Kết hợp công tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khai thông môi 
trường đầu tư và lựa chọn mô hình”. Bộ Y tế đã tổ chức 2 Hội nghị tăng cường phối hợp giữa 
bệnh viện nhà nước và tư nhân, thực hiện đề án giảm tải bệnh viện tại các tỉnh phía Nam. Một 
số giải pháp đề ra để tăng cường sự hợp tác giữa hai loại hình bệnh viện như phối hợp khai thác 
kỹ thuật cao, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, chuyển bệnh nhân từ bệnh viện nhà nước sang tư nhân 
khi xảy ra quá tải, bệnh viện tư tham gia mạng lưới vệ tinh, có cơ chế, chính sách mở cho phép 
bác sĩ từ công lập sang bệnh viện tư khám, điều trị cho bệnh nhân khi được mời hoặc tham gia 
làm việc ngoài giờ tại các bệnh viện tư.

Khó khăn, hạn chế

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy vẫn còn một số hạn chế trong quá trình triển khai 
chủ trương xã hội hóa. Một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục như: chưa xây 
dựng Đề án, chưa bàn bạc công khai, dân chủ, chưa báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi 
và quản lý; một số đơn vị chưa xây dựng cơ cấu giá dịch vụ theo quy định, chưa công khai giá 
để người dân biết, lựa chọn; một số đơn vị có xu hướng tìm nhiều cách để tăng nguồn thu, dễ 
dẫn đến tình trạng lạm dụng kỹ thuật, thuốc, xét nghiệm, hiệu suất sử dụng dịch vụ thấp; cách 
bố trí phòng khám, khu điều trị theo yêu cầu chưa hợp lý dẫn đến người bệnh cảm thấy bị phân 
biệt đối xử, chưa yên tâm vì sự minh bạch giữa công - tư trong khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Chưa có nhiều bệnh viện tư nhân có thương hiệu khiến tỷ lệ khám chữa bệnh của khối 
này vẫn rất thấp, chỉ chiếm gần 7% điều trị ngoại trú và 6% điều trị nội trú; 56,9% số bệnh viện 
11 Bao gồm chọn bác sĩ điều trị hoặc phẫu thuật, yêu cầu được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt, yêu cầu các 
xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không được chỉ định bởi bác sĩ hoặc thực hiện các dịch vụ chẩn đoán hoặc điều 
trị sử dụng thiết bị công nghệ cao hơn so với tiêu chuẩn, yêu cầu điều trị trong các phòng bệnh tiện nghi hơn, hoặc 
yêu cầu được khám chữa bệnh với thời gian chờ đợi ngắn hơn,… bù lại bệnh nhân phải trả phí cao hơn hoặc phí 
bổ sung cao hơn mức phí chính thức của bệnh viện.
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có công suất sử dụng giường bệnh dưới 60%. Đặc biệt, bệnh viện tư nhân chỉ phục vụ khoảng 
dưới 4% lượt khám bảo hiểm y tế.

Việc triển khai thực hiện hợp tác công-tư vẫn còn gặp khó khăn. Thiếu một hệ thống cơ 
chế, chính sách toàn diện về hợp tác công tư trong y tế, từ loại hình đầu tư đến thủ tục triển khai 
phức tạp, cơ chế sử dụng vốn Nhà nước vào các dự án chưa rõ ràng… đã khiến việc các dự án 
hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân.

2.1.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Cải thiện năng lực và chất lượng chiến lược, chính sách, quy hoạch y tế

 ■ Nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho các công chức, viên chức các vụ, cục, 
viện thuộc Bộ Y tế bằng nhiều biện pháp, trước mắt là tổ chức đào tạo, tập huấn trong 
và ngoài nước.

 ■ Xác định rõ các nguồn ngân sách trong kế hoạch/chiến lược, với các phương pháp huy 
động phù hợp, để bảo đảm đủ nguồn tài chính cho việc triển khai thực hiện.

2) Củng cố và ổn định bộ máy tổ chức ngành y tế từ trung ương đến địa phương

 ■ Tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức y tế tại địa phương để điều chỉnh tổ chức, 
bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị YTDP và KCB cho phù hợp với thực tế của 
địa phương. 

 ■ Xây dựng cơ chế phối hợp, lồng ghép giữa các đơn vị y tế, chương trình y tế trong cung 
ứng các dịch vụ khám chữa bệnh, dự phòng và nâng cao sức khoẻ, đặc biệt tại tuyến y 
tế cơ sở.

 ■ Sớm hoàn thành xây dựng các văn bản liên quan đến tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ, 
tập trung nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế và lấy CSSK làm nền tảng, để bảo 
đảm tính hiệu quả, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả.

 ■ Xây dựng chuẩn năng năng lực cung ứng dịch vụ cơ bản cho tuyến huyện và mạng lưới 
các cơ sở y tế tuyến dưới.

3) Nâng cao năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế 

 ■ Xây dựng cơ chế khuyến khích đổi mới lập kế hoạch và lập dự toán ngân sách tại các địa 
phương, bao gồm cả phê duyệt quy trình lập kế hoạch y tế ở các lĩnh vực và các tuyến 
khác nhau và cải thiện việc lập dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch.

 ■ Sớm có định hướng và triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2016-
2020, có tham vấn các nhà tài trợ để nội dung kế hoạch gắn chặt chẽ với những ưu tiên 
của ngành trong giai đoạn tới. Gắn xây dựng kế hoạch với theo dõi đánh giá nội dung 
của Kế hoạch thông qua các Kế hoạch hằng năm.

 ■ Củng cố lại thành phần và xây dựng nội dung, chương trình hoạt động của nhóm kỹ 
thuật về kế hoạch và tài chính y tế để đóng góp có hiệu quả cho công tác kế hoạch và tài 
chính y tế.
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4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

 ■ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi, đánh giá thực hiện các chính sách 
y tế tại trung ương và địa phương, kịp thời phát hiện các khó khăn, tồn tại và điều chỉnh 
các chính sách cho phù hợp. 

 ■ Bộ Y tế và các địa phương cần dành một tỷ lệ ngân sách thích đáng cho công tác kiểm 
tra, giám sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà 
nước về y tế.

 ■ Xây dựng cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin từ ý kiến của các bên liên quan (cơ quan 
thực hiện chính sách tại địa phương, người dân, doanh nghiệp) trong quá trình triển khai 
thực hiện chính sách.

5) Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây 
dựng và triển khai kế hoạch y tế

 ■ Tăng cường đối thoại chính sách giữa các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan thực 
thi chính sách, nhà nghiên cứu và người dân thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, 
website. 

 ■ Tăng cường xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng. Thực hiện các nghiên cứu cụ thể 
theo hình thức đơn đặt hàng giữa cơ quan quản lý và đơn vị nghiên cứu để sản phẩm của 
các nghiên cứu có thể sử dụng trực tiếp cho hoạch định chính sách.

6) Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa một cách hợp lý; Khuyến khích các thành phần kinh 
tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế

 ■ Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh tại 
cả Trung ương và các địa phương.

 ■ Khẩn trương xây dựng để ban hành Thông tư hướng dẫn khám, chữa bệnh theo yêu cầu; 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2007/TT-BYT về hướng dẫn công tác xã hội hóa.

 ■ Xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh, cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác công tư trong 
lĩnh vực y tế. Xây dựng, triển khai thí điểm các chương trình dự án đầu tư theo hình thức 
công-tư kết hợp cụ thể để rút kinh nghiệm, hoàn thiện và phát triển mô hình. Xây dựng 
cơ chế phối hợp công-tư nhằm phát huy hiệu quả, hiệu suất đồng thời khắc phục những 
hạn chế của xã hội hóa y tế.

2.2. Nhân lực y tế 

2.2.1 Tình hình thực hiện

1) Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, cân đối về cơ 
cấu và phân bố hợp lý, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân nhân

Kết quả thực hiện

Số lượng nhân lực y tế các loại tăng qua các năm, bao gồm cả số lượng bác sĩ, dược sĩ 
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đại học12 và điều dưỡng. Năm 2013 đã đạt 7,5 bác sĩ/vạn dân và 2,01 dược sĩ đại học/vạn dân 
[45]. Đối chiếu với chỉ tiêu 8 bác sĩ/vạn dân và 1,8 dược sĩ đại học/vạn dân trong Kế hoạch 5 
năm 2011-2015 của ngành y tế thì chỉ tiêu về dược sĩ đại học đã đạt được. Tỷ số bác sĩ trên vạn 
dân vẫn còn một khoảng cách khá lớn so với chỉ tiêu đặt ra [9]. 

Y tế tuyến huyện cũng có sự cải thiện về nhân lực y tế. Tổng số nhân lực y tế trong khu 
vực công lập tăng qua các năm. Tổng số bác sĩ tuyến huyện tăng từ 15 521 năm 2010 lên 16 213 
năm 2011 và 16 738 năm 2012. Tổng số dược sĩ đại học ở các bệnh viện huyện tăng từ 698 năm 
2010 lên 1009 năm 2012. Tỷ số dược sĩ đại học/bác sĩ cũng tăng lên, trong đó tăng nhiều nhất 
ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tỷ lệ bệnh viện huyện không có dược sĩ đại học giảm từ 
21,3% năm 2010 xuống 19,9% năm 2012 [46].

Tại tuyến xã, hiện đã có nhân lực y tế làm việc ở gần như 100% trạm y tế trên toàn quốc. 
Năm 2013 có 76,9% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc (bao gồm cả các trạm y tế xã có bác sĩ làm 
việc từ 3 ngày/tuần trở lên) [45]. Tỷ lệ này thấp hơn ở các huyện miền núi phía bắc và Tây 
Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở một số huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. So 
với mục tiêu đặt ra là 80% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc vào năm 2015, tỷ lệ nói trên không 
còn xa. Nhưng trong bối cảnh các chế độ, chính sách thu hút nhân lực y tế chưa có hiệu quả, tình 
trạng “chảy máu” bác sĩ đang diễn ra, thì việc đạt được chỉ tiêu này cũng là một thách thức. Cơ 
cấu cán bộ y tế ở tuyến xã chưa có sự thay đổi, bác sĩ vẫn chỉ chiếm khoảng 11% tổng số cán 
bộ y tế xã. Cơ cấu y sĩ, hộ sinh, điều dưỡng cao đẳng, trung cấp khá ổn định và bảo đảm thực 
hiện nhiệm vụ [47]. Có 97,3% trạm y tế xã có hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi (so với chỉ tiêu đặt ra là 
95%); 75,5% thôn, bản, ấp, tổ dân phố trong cả nước đã có nhân viên y tế hoạt động (chỉ tiêu 
đặt ra là 90%). Riêng ở khu vực nông thôn, tỷ lệ này đạt 95,8% [45].

Nguồn bổ sung cho đội ngũ nhân lực y tế khá dồi dào. Số lượng cơ sở đào tạo và quy 
mô đào tạo của các trường tiếp tục tăng, tuy không còn tăng nhiều như trước đây. Số lượng 
sinh viên đại học ra trường tiếp tục tăng nhanh, năm 2014 có trên 7000 bác sĩ ra trường, tăng 
hơn 1000 so với năm 2013. Ước tính trong 3 năm tiếp theo, con số này sẽ tiếp tục tăng với tốc 
độ như vậy. Số lượng dược sĩ đại học tốt nghiệp tăng từ hơn 1000 năm 2009 lên hơn 2000 năm 
2012 và vào khoảng 3000 năm 2013. Nguồn nhân lực điều dưỡng bao gồm bậc đại học, cao 
đẳng, trung cấp rất lớn. Với chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp điều dưỡng từ khoảng trên 10 000 
năm 2006 và tăng dần đến trên 20 000 vào 2014, chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng tăng nhanh từ hơn 
1000 năm 2006 lên gần 15 000 năm 2013, chỉ tiêu tuyển sinh điều dưỡng đại học cũng tăng đều 
đặn từ hơn 1500 năm 2006 lên gần 5000 năm 2013, nguồn cung của đối tượng này đang vượt 
quá nhiều so với nhu cầu của hệ thống y tế. Tình trạng cung nhiều hơn cầu cũng xảy ra với y sĩ, 
dược trung cấp và tương lai không xa là dược cao đẳng [48].

Để tiếp tục giải quyết vấn đề phân bố bất hợp lý nhân lực y tế giữa các vùng miền và 
các chuyên khoa, Bộ Y tế tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách phát triển nhân lực y 
tế. Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án 
khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp 
y, Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013-2020 cùng với các văn bản quy định liên quan đến chính sách 
ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù đã bước đầu giải quyết một phần thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực 
này [49]. Dự án Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) 
12Dược sĩ đại học là những người đã tốt nghiệp đại học dược, phân biệt với dược sĩ trung học (tốt nghiệp trung cấp 
dược) và dược tá (tốt nghiệp sơ cấp dược).
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được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và bắt đầu triển khai từ 2014. Dự kiến đến năm 2016 sẽ có 
khoảng 500 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo trong cả nước.

Bên cạnh các chính sách phát triển số lượng nhân lực y tế, ngành y tế cũng triển khai 
các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực y tế. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được áp 
dụng với tất cả những người khám chữa bệnh (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y, 
lương y13 và người có bài thuốc gia truyền14) trong và ngoài công lập nhằm từng bước hội nhập 
với y tế các nước trên thế giới và trong khu vực. Bộ Y tế đã ban hành bộ Chuẩn năng lực cơ bản 
của hộ sinh Việt Nam15 và hiện đang hoàn thiện chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa, dự 
kiến sẽ ban hành trong năm 2015. Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ răng-hàm-mặt và của bác 
sĩ chuyên khoa I một số chuyên ngành Ngoại, Sản đang trong quá trình xây dựng. Các bộ chuẩn 
năng lực cơ bản này sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý chất lượng nhân lực y tế.

Khó khăn, hạn chế

Thiếu nhân lực y tế có trình độ cao và có tay nghề vững ở các tuyến, đặc biệt là tuyến xã, 
tuyến huyện và ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội kém phát triển, nên chưa đáp ứng được 
nhiệm vụ. Ở tuyến trung ương, 45% nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên, trong khi ở địa 
phương con số này chỉ là 23%. Tại địa phương, 50% bác sĩ và 69% dược sĩ đại học làm việc ở 
tuyến tỉnh, 34% bác sĩ và 31% dược sĩ đại học làm việc ở tuyến huyện, 17% bác sĩ và 1% dược 
sĩ đại học làm việc ở tuyến xã [9]. 

Phân bố nhân lực y tế vẫn chưa đồng đều, nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên tập 
trung chủ yếu ở các thành phố và khu vực kinh tế phát triển. Năm 2010, số lượng dược sĩ đại 
học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 48% tổng số dược sĩ của cả nước. Chủ yếu 
(92%) các dược sĩ này làm việc trong khu vực tư nhân, chiếm hơn một nửa số dược sĩ thuộc 
khối tư nhân của cả nước [50]. Tỷ số bác sĩ trên một vạn dân trên cả nước tăng đều và ở một số 
địa phương khá cao, nhưng ở một số tỉnh của Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, tỷ 
lệ này vẫn còn tiếp tục thấp [47]. Một trong các nguyên nhân của tình trạng này có thể là do dịch 
chuyển bác sĩ từ khu vực công sang khu vực tư nhân. Ở khu vực miền Bắc nói chung và miền 
núi phía bắc nói riêng, y tế tư nhân kém phát triển nên các bác sĩ ra trường (hầu hết là bác sĩ hệ 
liên thông) đều làm việc cho các cơ sở y tế công lập thể hiện ở tỷ số bác sĩ trên vạn dân tăng lên 
rõ rệt. Trong khi đó, ở miền Nam, y tế tư nhân phát triển hơn, thu nhập tốt hơn, nên các bác sĩ 
làm việc cho khu vực này nhiều hơn.

Các cơ sở y tế tuyến tỉnh của khu miền núi, vùng sâu, vùng xa xảy ra tình trạng liên tục 
không tuyển dụng đủ bác sĩ và dược sĩ đại học so với nhu cầu của đơn vị. Ngay trong một bệnh 
viện, các bác sĩ cũng chỉ muốn và chọn về công tác ở các khoa có thu nhập cao, dẫn tới một số 
khoa thiếu bác sĩ như Truyền nhiễm, Nhi [51]. Tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, số lượng 
dược sĩ đại học chỉ chiếm tỷ lệ 19,6% nhân lực dược chung. Có sự chênh lệch về số dược sĩ 
trung bình/bệnh viện tuyến tỉnh giữa các vùng miền; cao nhất ở khu vực Đông Nam Bộ (8,8 
dược sĩ/bệnh viện) và thấp nhất là ở Tây Nguyên (3,6 dược sĩ/bệnh viện). Ở các thành phố trực 

13 Là những người am hiểu lý thuyết về y học cổ truyền và có kinh nghiệm trong khám và điều trị bằng phương pháp 
y học cổ truyền có hoặc không dùng thuốc, được công nhận bởi Bộ Y tế hoặc Sở Sở Y tế.
14 Là những người sở hữu các bài thuốc hay các phương pháp điều trị được truyền lại từ một thế hệ khác của một 
gia đình, dòng họ và được công nhận bởi Sở Y tế.
15 Quyết định số 342/QĐ-BYT ngày 24/1/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn năng lực cơ bản của hộ sinh 
Việt Nam.
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thuộc trung ương16, có nhiều dược sĩ hơn các tỉnh còn lại. So với yêu cầu về tỷ số dược sĩ/bác 
sĩ của Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV thì không có khu vực, vùng miền nào đạt tỷ lệ qui 
định là 1/15-1/8 [52].

Tuyến huyện vẫn đang phải đối mặt với vấn đề chất lượng nhân lực y tế. Tỷ lệ cán bộ có 
trình độ trung cấp rất cao, có nơi chiếm tới 84%. Có tình trạng các bác sĩ xin chuyển đi nơi khác 
hoặc tự bỏ việc [53]. Một số Trung tâm y tế huyện phải điều động bác sĩ đi hỗ trợ tuyến xã cũng 
làm ảnh hưởng đến nhân lực bác sĩ của đơn vị [54]. Số lượng dược sĩ đại học ở các bệnh viện 
huyện tăng, nhưng phân bố không đồng đều, cao nhất ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng (18%) 
và thấp nhất là ở Tây Nguyên (9,2%) [46]. Nhiều huyện vẫn không có dược sĩ đại học [47].

Trên toàn quốc có 76,9% số trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, nhưng ở những khu vực khó 
khăn, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ chỉ khoảng 30%. Những vùng kinh tế khó khăn nhất như Tây 
Bắc, Tây Nguyên, vùng Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long thiếu hụt bác sĩ trầm trọng 
nhất. Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ xã ở những vùng sâu, vùng xa rất thấp như Lai Châu (4,1%), Điện 
Biên (18,8%), Đắk Nông (38%), Quảng Nam (24,2%) [18]. Năng lực nhân lực y tế tuyến xã 
yếu, tỷ lệ chẩn đoán bệnh hợp lý chưa cao, kê đơn thuốc chưa hợp lý, tỷ lệ bệnh nhân chuyển 
tuyến nhiều, còn lạm dụng các xét nghiệm [55].

Tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ vẫn rất thấp, mới đạt mức 1,3/1 mặc dù hằng năm có một số 
lượng rất lớn điều dưỡng các bậc ra trường. Lý do của sự không cân bằng này là do các bệnh 
viện không tuyển đủ điều dưỡng do chưa thực hiện chăm sóc toàn diện, đồng thời việc thực hiện 
cơ chế tự chủ dẫn tới tình trạng cơ sở y tế luôn cố gắng cắt giảm chi phí đầu vào.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, tất cả những người có bằng tốt nghiệp đại học phù 
hợp, sau khi có đủ thời gian thực hành đều được cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Chứng chỉ 
hành nghề này có giá trị suốt cuộc đời hành nghề của một bác sĩ. Do vậy, chưa có giá trị trong 
việc bảo đảm một mặt bằng chất lượng cơ bản ở những người có cùng một loại bằng cấp, ví dụ 
như bác sĩ.

Trong Dự án thí điểm đưa bác sĩ về các vùng khó khăn, mỗi bác sĩ trước khi đến công tác 
ở vùng khó khăn trong thời gian khoảng 3 năm đều đã được biên chế vào một bệnh viện, cơ sở 
y tế tuyến trên. Như vậy, sau khoảng 3 năm công tác ở vùng khó khăn, các bác sĩ trở về với các 
cơ sở y tế tuyến trên, các địa phương lại cần tìm nguồn nhân lực mới. Kinh phí để hỗ trợ cho đội 
ngũ bác sĩ này cũng là vấn đề cần được quan tâm để dự án có tính bền vững.

2) Tiếp tục các nỗ lực, chiến lược trong sử dụng nguồn nhân lực y tế

Kết quả thực hiện

Bộ Y tế tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng nhân lực, tăng cường năng 
lực cho tuyến dưới thông qua một số đề án. Đề án 1816 tiếp tục được thực hiện nhưng chuyển 
từ hỗ trợ nhân lực cho tuyến dưới sang đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật. Đề án Bệnh viện vệ 
tinh giai đoạn 2013-2020 bắt đầu được triển khai. Giai đoạn 1 từ 2013 đến 2015, 14 bệnh viện 
hạt nhân được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển cho 45 bệnh viện vệ tinh ở 32 tỉnh [49]. 
Các hoạt động chủ yếu của đề án là các bệnh viện hạt nhân đào tạo nhân lực y tế, chuyển giao 
kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị y tế, tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua mạng internet cho các 
bệnh viện vệ tinh. Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 
16 Bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.
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2013 - 2020 được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22/3/2013, 
với mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế của 
cả nước nhằm cung cấp dịch vụ CSSK cơ bản, toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình và cộng 
đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện. Trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương 
đi đầu trong triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Đến cuối năm 2013, thành phố có 
khoảng 200 bác sĩ được đào tạo chuyên về y học gia đình. Mô hình này được đánh giá là góp 
phần giảm tải bệnh viện tuyến trên và từng bước tăng cường chất lượng tuyến y tế cơ sở [56]. 
Ngành Y tế cũng có các chương trình, dự án và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật mà đa số tập trung ở 
tuyến tỉnh (chiếm hơn 50%), sau đó là tuyến huyện (36-38%). Các dự án, chương trình hỗ trợ 
kỹ thuật đã tăng cường trang thiết bị y tế cho một số bệnh viện tỉnh và khu vực [57].

Để giải quyết vấn đề giao tiếp của cán bộ y tế với bệnh nhân, Bộ Y tế tổ chức 11 lớp 
tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 5042 cán bộ chủ chốt các bệnh viện trên toàn quốc [49]. Thái 
độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế tại một số cơ sở y tế đã có thay đổi theo chiều 
hướng tích cực, nhận được tỷ lệ hài lòng cao hơn của người bệnh [58].

Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức và chế độ chính sách đối 
với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn đã được ban hành thay thế cho Quyết định số 58/TTg ngày 
03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ, sau nhiều hội thảo xin ý kiến của các địa phương và các 
bộ, ngành có liên quan

Khó khăn, hạn chế

Chưa có sự thay đổi đáng kể trong cơ chế tuyển dụng, sử dụng nhân lực y tế của các địa 
phương và các cơ sở y tế. Chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa phù 
hợp, chưa tương xứng với thời gian học tập, công sức lao động và môi trường, điều kiện làm 
việc, nhất là ở khu vực miền núi, nông thôn. Chính sách thu hút cán bộ về làm việc cho y tế cơ 
sở, các vùng khó khăn chưa phù hợp và chưa mang lại hiệu quả [51]. Một số nơi chưa thực hiện 
đầy đủ chế độ cho cán bộ y tế như phụ cấp đặc thù (thường trực, phẫu thuật, thủ thuật) theo 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, chưa chi trả kịp thời tiền lương tăng thêm từ tăng lương tối 
thiểu do ngân sách khó khăn [49].

Ứng xử của cán bộ y tế vẫn là một vấn đề lớn của ngành. Đây cũng là một trong các 
nguyên nhân dẫn đến phản ứng của xã hội, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với ngành y tế 
trong thời gian qua. Tỷ lệ người bệnh nhận xét không tốt về thái độ của cán bộ y tế còn cao 
[59]. Người bệnh, người chăm sóc trực tiếp người bệnh chưa hài lòng với tất cả các khía cạnh 
đo lường chất lượng CSSK tại bệnh viện, trong đó có chất lượng phục vụ và giao tiếp của bác 
sĩ, thái độ của nhân viên y tế [60].

Triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh và Đề án 1816 vẫn còn khó khăn. Nhiều nơi chưa 
xác định được cụ thể các kỹ thuật cần được chuyển giao, và việc chuyển giao chưa dựa trên 
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của tuyến dưới [61]. Mặc dù Đề án bệnh viện vệ tinh và 
Đề án 1816 được triển khai trong một số năm, nhưng tình trạng quá tải ở tuyến trung ương vẫn 
chưa được cải thiện nhiều. Nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đang quá lệ thuộc vào nguồn hỗ trợ 
nước ngoài [57].

Công tác quản lý nhân lực ở một số địa phương và cơ sở y tế còn hạn chế. Việc điều động 
cán bộ y tế đôi khi dẫn đến tình trạng cán bộ y tế bỏ việc do đãi ngộ không thỏa đáng, phải sống 
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xa gia đình, cơ sở vật chất của cơ sở y tế kém [51]. Cơ chế quản lý cơ sở y tế và sử dụng cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong cơ sở y tế còn nhiều bất cập làm giảm nhân lực chuyên môn 
[51]. Môi trường làm việc của các cơ sở y tế chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiều nơi 
trang thiết bị còn thiếu, lạc hậu, vì vậy, nhân viên y tế không yên tâm làm việc.

3) Tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế

Kết quả thực hiện

Ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành 
Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó đưa ra quan 
điểm chỉ đạo về sự cần thiết phải đổi mới cả về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, 
các hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục đào tạo, và sự tham gia của xã hội, cộng đồng, bản 
thân người học, đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Bộ Y tế hiện đang xây dựng kế hoạch 
hành động để triển khai Nghị quyết này.

Hệ thống văn bản pháp quy, hướng dẫn về đào tạo nhân lực y tế đang được xây dựng, 
hoàn thiện nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Các Thông tư hướng dẫn đào tạo chuyên 
khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú đang được xây dựng mới để thay thế các Thông tư hiện tại 
không còn phù hợp. Hiện nay, các bản thảo đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan như cơ 
sở đào tạo, cơ sở sử dụng nhân lực y tế. Để giải quyết tình trạng chất lượng đào tạo thấp ở các 
khóa đào tạo liên thông khối ngành khoa học sức khỏe, đặc biệt là đào tạo bác sĩ liên thông, Bộ 
Y tế triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học khối 
ngành khoa học sức khỏe. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 06/2008/TT-BYT trước đây về 
hướng dẫn tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng, đại học y dược và công văn số 1915/BYT-
K2ĐT ngày 8/4/2013. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã có một số văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đề nghị kiểm soát chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành đang đào tạo quá nhiều, kiểm soát việc 
đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ, qui định chặt chẽ về mở mã ngành đào tạo mới. Bộ Y tế 
cũng bắt đầu tổ chức triển khai xây dựng văn bản qui phạm pháp luật về kết hợp viện - trường 
trong đào tạo thực hành để thay thế Thông tư 09/2008/TT-BYT ngày 1/8/2008 về hướng dẫn 
việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và CSSK nhân dân đã không còn phù hợp trong tình hình các bệnh 
viện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và sinh viên có rất ít cơ hội được thực hành. 

Năm 2014, Bộ Y tế đã bắt đầu triển khai Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục 
vụ cải cách hệ thống y tế nhằm mục tiêu: (i) đổi mới giáo dục nhân lực y tế thông qua xây dựng 
hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình đào tạo và (ii) nâng cao năng lực 
cho tuyến y tế cơ sở. Dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế vay vốn Ngân hàng 
Phát triển châu Á tiếp tục được triển khai ở 17 trường đại học và cao đẳng y dược, đầu tư trang 
thiết bị cho dạy học ở các môn cơ sở, cơ bản và đào tạo giảng viên, xây dựng chương trình đào 
tạo cho các môn cơ sở, cơ bản. Dự kiến sau khi kết thúc giai đoạn I, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các 
trường giai đoạn II. Nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) khác cũng đều có các hoạt 
động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cả về chuyên môn và quản lý.

Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục bắt đầu đi vào hoạt động thường xuyên của nhà 
trường. Các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng đều có bộ phận bảo đảm chất lượng. Các trường 
đại học, cao đẳng y dược đã triển khai hoạt động tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.



76

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2014

Khó khăn, hạn chế

Chất lượng đào tạo của các trường, đặc biệt là đào tạo thực hành bệnh viện, đang là 
vấn đề lớn cần được quan tâm. Do số lượng sinh viên, học sinh, học viên sau đại học của các 
trường tuyển hằng năm rất lớn, trong khi số lượng bệnh viện thực hành vẫn giữ nguyên hoặc 
tăng không đáng kể, nên cơ hội cho người học được thực hành lâm sàng rất khó khăn. Bên cạnh 
đó, cơ chế tự chủ của bệnh viện về tài chính cũng dẫn tới nhiều bệnh viện không tạo điều kiện 
thực hành cho người học. Chất lượng đào tạo của cùng một loại hình nhân lực y tế, ví dụ như 
bác sĩ, không đồng đều giữa các trường và giữa các hình thức đào tạo liên thông và chính qui do 
chất lượng tuyển sinh đầu vào khác nhau, yêu cầu trong quá trình đào tạo khác nhau. Tình trạng 
này dẫn tới chất lượng sinh viên tốt nghiệp của các trường cũng có năng lực khác nhau đáng 
kể trong khi ngành y tế là cơ quan sử dụng nhân lực y tế lại chưa có một hệ thống kiểm chuẩn 
đầu ra quốc gia để bảo đảm nhân lực y tế khi hành nghề sẽ có một năng lực tương đương nhau.

Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục chưa thực sự hiệu quả. Thực hiện các qui định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm định chất lượng, bảo đảm chất lượng giáo dục trong 
các trường, các trường đều đã thực hiện tự đánh giá và thành lập bộ phận bảo đảm chất lượng 
của trường. Tuy nhiên, công tác bảo đảm chất lượng ở nhiều trường vẫn còn là hình thức, mang 
tính đối phó với các qui chế, mà chưa thực sự góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. 
Nếu công tác bảo đảm chất lượng không được thực hiện nghiêm túc thì sẽ không những không 
đem lại hiệu quả mà còn gây tốn kém nguồn lực.

4) Tiếp tục cải thiện công tác quản lý đào tạo liên tục nhân lực y tế 

Kết quả thực hiện

Bộ Y tế đang từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý công tác đào tạo nhân lực 
y tế. Để xác định các chính sách, chiến lược cho những năm sắp tới về đào tạo liên tục cho cán 
bộ y tế, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng Chiến lược đào tạo liên tục nhân lực y tế. Thông tư 
22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 được ban hành thay thế Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 
28/5/2008 hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế. Bộ Y tế đã có công văn số 
2034/BYT-K2ĐT ngày 18/4/2014 gửi các sở y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y 
tế về tăng cường chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế. Trong đó nhấn mạnh về bảo 
đảm chất lượng cho các khóa đào tạo liên tục và yêu cầu các khóa đào tạo liên quan đến chuyển 
giao kỹ thuật phải có tiêu chí năng lực cụ thể, học viên phải đạt được các tiêu chí đó mới được 
cấp chứng chỉ. Bộ Y tế bắt đầu tổ chức xây dựng Thông tư về tổ chức thực hành sau tốt nghiệp 
để cấp chứng chỉ hành nghề.

 Số lượng các cơ sở đào tạo liên tục được công nhận tiếp tục tăng. Bộ Y tế cấp phép cho 
các đơn vị tham gia đào tạo liên tục như các bệnh viện, các Sở Y tế, trung tâm y tế, các trường. 
Hai trung tâm đào tạo cán bộ quản lý y tế nằm trong Đại học Y tế Công cộng và Viện Y tế Công 
cộng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và sẽ đảm nhận nhiệm vụ đào tạo về quản lý cho 
cán bộ y tế toàn ngành.

Khó khăn, hạn chế

 Số lượng các khóa đào tạo liên tục giảm do các dự án với nguồn tài trợ quốc tế đóng vai 
trò chủ đạo trong việc tổ chức các khóa đào tạo liên tục bị giảm đi. Chất lượng nhiều khóa đào 
tạo liên tục chưa bảo đảm thông qua hệ thống kiểm định. Nhiều khóa học cấp chứng chỉ được 
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các cơ sở y tế cử người đi học đánh giá là kém hiệu quả. Nhiều cán bộ y tế ở tuyến cơ sở không 
được đào tạo liên tục do thiếu kinh phí, các khóa học tổ chức quá xa, thiếu các khóa học đúng 
nhu cầu. Một số nơi do thiếu nhân lực y tế nên không thể cử cán bộ y tế đi học nâng cao trình 
độ, nhất là với các khoá đào tạo kéo dài [51].

2.2.2. Khuyến nghị và các giải pháp bổ sung

Để thực hiện thành công kế hoạch y tế 5 năm 2011-2015, ngành y tế và các cơ quan liên 
quan cần triển khai các giải pháp sau:

1) Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, cân đối về cơ 
cấu và phân bố hợp lý, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

 ■ Phối hợp giữa y tế công lập và ngoài công lập để bảo đảm có đủ nhân lực y tế ở các vùng 
có y tế tư nhân phát triển.

 ■ Bảo đảm tính nghiêm túc và tuân thủ tốt các qui định trong tuyển dụng, sử dụng, thực thi 
các chính sách ưu đãi cũng như trong tổ chức đào tạo mới, đào tạo thực hành lâm sàng 
và đào tạo liên tục.

 ■ Chính sách ưu tiên tuyển dụng không thể chỉ của ngành mà các tỉnh thiếu nhân lực cần 
phải tự xây dựng chính sách, chế độ ưu đãi riêng của mình cho bác sĩ, dược sĩ đại học và 
một số nhân viên y tế bậc đại học khác.

 ■ Xây dựng chính sách thu hút nhân lực dược tại các địa phương; Thường xuyên tổ chức 
các lớp tập huấn về dược lâm sàng và công tác quản lý mỹ phẩm cho các dược sĩ tại các 
địa phương. Sử dụng phù hợp cán bộ dược tại trạm y tế.

2) Tiếp tục các nỗ lực, chiến lược trong sử dụng nguồn nhân lực y tế

 ■ Triển khai các chế độ, chính sách đã ban hành, bảo đảm chế độ ưu đãi cho cán bộ y tế 
thực sự được thực hiện. 

 ■ Nhằm tăng cường sử dụng đội ngũ điều dưỡng, cần triển khai thí điểm chăm sóc bệnh 
nhân toàn diện ở một số cơ sở y tế để làm cơ sở nhân rộng từng bước. Để có thể triển 
khai chăm sóc bệnh nhân toàn diện, vấn đề thái độ, hành vi của nhân viên y tế cần được 
cải thiện trước.

 ■ Sửa đổi Luật khám chữa bệnh, quy định cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn thay vì cấp 
một lần như hiện nay. Một trong các điều kiện chính để cấp lại chứng chỉ hành nghề là 
tham gia các khóa đào tạo liên tục. Đồng thời, nên có lộ trình để tổ chức thi cấp chứng 
chỉ hành nghề cho những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm họ đáp 
ứng được mức năng lực cơ bản cho dù được đào tạo ở đâu và theo hình thức nào.

3) Tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế

 ■ Triển khai kiểm định chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo khối ngành khoa 
học sức khỏe, đặc biệt cần có các tiêu chí về đào tạo thực hành bệnh viện.

 ■ Các trường cần triển khai các giải pháp để bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo, bao 
gồm cả cân nhắc để có một số lượng tuyển sinh hợp lý.
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4) Tiếp tục cải thiện công tác quản lý đào tạo liên tục nhân lực y tế 

 ■ Triển khai công tác bảo đảm chất lượng cho các cơ sở đào tạo liên tục và các khóa đào 
tạo liên tục.

 ■ Các cơ sở y tế cần có kế hoạch đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ 
nhân lực, sử dụng các hình thức nâng cao năng lực khác nhau.

2.3. Tài chính y tế

2.3.1 Tình hình thực hiện

Phần dưới đây rà soát, cập nhật việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác tài chính y tế 
theo Kế hoạch 5 năm của ngành y tế và các nhiệm vụ ưu tiên năm 2014 theo Nghị quyết 01/
NQ-CP của Chính phủ về tình hình thực hiện, những khó khăn, hạn chế và đề xuất các khuyến 
nghị bổ sung. 

1) Tăng chi NSNN cho y tế, tăng tỷ lệ chi công cho y tế, giảm tỷ lệ chi tiền túi cho y tế 

Kết quả thực hiện

Trong năm 2013-2014, với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
Chính phủ chủ trương thắt chặt chi tiêu, song NSNN vẫn được bố trí theo các nhiệm vụ chi 
thường xuyên cho y tế, bao gồm: chi cho công tác khám chữa bệnh, chi phòng chống dịch bệnh; 
dự phòng kinh phí phòng, chống dịch. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối 
với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo quy định tại Nghị định số 
56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và dự kiến chi bổ sung, sửa đổi chế độ phụ cấp 
đặc thù đối với công chức, viên chức người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ 
phụ cấp chống dịch theo 73/2011/QĐ-CP ngày 28/12/2011 được bao gồm trong NSNN cấp cho 
y tế. NSNN cũng bảo đảm một phần kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền và bảo đảm kinh phí để chi mua thẻ BHYT cho người 
nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, hỗ trợ cá nhân thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp, hỗ trợ người cận nghèo, học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT theo Luật 
BHYT và ưu tiên của Chính phủ theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2014. 

Bên cạnh nguồn chi thường xuyên cho y tế, tổng mức chi từ NSNN cho y tế còn bao gồm 
chi vốn đối ứng tiếp nhận các dự án ODA, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi từ nguồn thu xổ số 
kiến thiết, trái phiếu chính phủ (Hình 23). Trong tổng chi từ NSNN cho y tế, chi thường xuyên 
chiếm tỷ lệ 53% trong đó 46% phân bổ về các địa phương theo chi sự nghiệp y tế theo định mức 
đầu dân. Phần chi từ NSNN mua toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần thẻ BHYT cho các đối tượng 
quy định theo Luật BHYT chiếm tỷ lệ 23% tổng NSNN chi cho y tế năm 2012. Phần kinh phí 
cấp từ trái phiếu chính phủ cho các đề án nâng cấp các cơ sở y tế bao gồm Đề án nâng cấp bệnh 
viện huyện theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg và Đề án nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh và trung 
ương theo Quyết định 930/QĐ-TTg (2009) và đầu tư phát triển trung tâm y tế huyện và trạm y 
tế xã theo Quyết định số 950/QĐ-TTg (2007) chiếm tỷ lệ 8% (Hình 23).
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Hình 23: Các mục chi NSNN cho y tế, ước thực hiện năm 2012 
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Nguồn: Số liệu Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, 2014. 

Kế hoạch NSNN điều chỉnh theo lạm phát bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh GDP 
cho thấy một xu hướng tăng ổn định chi phí y tế theo dự toán (Hình 24). Năm 2011 là một năm 
quan trọng trong phân bổ kinh phí cho phát triển cơ sở hạ tầng. Năm 2012, khi quy định hỗ trợ 
mua thẻ BHYT cho nông dân có thu nhập trung bình theo Luật BHYT có hiệu lực, một lượng 
ngân sách lớn đã được phân bổ nhưng chưa được chi tiêu nên đã bị giảm bớt trong năm 2013. 
Năm 2014, nguồn kinh phí này lại tăng lên do sự gia tăng chung của việc phân bổ ngân sách 
cho tất cả các nhóm đối tượng được nhận trợ cấp của Chính phủ cho bao phủ BHYT. Theo kế 
hoạch ngân sách, chi tiêu cho các CTMTQG vẫn tương đối ổn định trên thực tế, nhưng tổng chi 
thường xuyên cho các hạng mục khác vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đây chỉ là số tiền dự toán, 
không nhất thiết là số tiền thực chi. Số liệu về kinh phí ước thực hiện trong giai đoạn 2010-2013 
cho thấy kinh phí chi tiêu năm 2010 về cơ bản bằng kinh phí dự toán, trong khi năm 2011 và 
2012, tổng chi tiêu thực tế chỉ chiếm 88-89% ngân sách dự toán. Việc chi tiêu thấp hơn dự toán 
xảy ra với đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện CTMTQG trong cả hai năm 2011 và 2012, chỉ xảy 
ra với BHYT trong năm 2012 khi kinh phí hỗ trợ mua BHYT cho nông dân đã được phân bổ, 
nhưng không được chi tiêu hết, và trong năm 2011 với tổng chi thường xuyên đã bị cắt giảm.

Hình 24: Xu hướng chi NSNN theo mục đích sử dụng từ 2010-2014, theo giá năm 2014
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Trong bối cảnh các nguồn viện trợ cho Việt Nam có xu hướng bị cắt giảm, ngành y tế 
vẫn tăng cường huy động các nguồn viện trợ. Năm 2013, mặc dù tổng số dự án ODA do Bộ Y 
tế quản lý là 41 dự án giảm đi so với con số 52 dự án năm 2012 song tổng giá trị vẫn duy trì ở 
mức 1,5 tỷ USD như năm trước [62].

Khó khăn, hạn chế

Khó khăn về kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng chi NSNN 
cho y tế. Theo số liệu dự toán ngân sách của Bộ Y tế trong hai năm 2010-2014, ngân sách dành 
cho y tế tăng 14,2% (sau khi đã điều chỉnh theo chỉ số giảm phát), trong khi ngân sách chung 
chỉ tăng 2,8%. Tốc độ tăng dự toán NSNN cho y tế giai đoạn 2011-2013 đã chậm đi, dưới 7%/
năm so với mức tăng ngân sách chung hơn 9%/năm. Tuy nhiên, năm 2014, dự toán NSNN cho 
y tế tăng nhanh chóng ở mức 16,7% so với năm 2013, gần như gấp đôi so với mức tăng tổng 
NSNN (Hình 25).  

Hình 25: Tỷ lệ gia tăng thực tế chi NSNN chung và cho y tế hằng năm, 2010-2014
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Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế. Ước tính và dự toán NSNN cho y tế 2010-2014. Điều chỉnh theo giá thực 
tế dựa trên chỉ số điều chỉnh GDP của Tổng cục Thống kê. 

Mục tiêu phấn đấu đạt được tỷ lệ chi tiêu cho sức khỏe ở mức 10% tổng chi tiêu NSNN 
khó đạt được. Tỷ lệ này năm 2011 đạt 8,5%, giảm trong năm 2012 và 2013, nhưng sau đó tăng 
lên 8,6% năm 2014 (dựa trên dự toán ngân sách nhà nước)17. Với chi tiêu cho y tế chiếm tỷ lệ 
thấp trong tổng chi, NSNN không đủ để thực hiện có hiệu quả một số chức năng công cộng quan 
trọng trong lĩnh vực y tế như thanh tra, kiểm tra, thống kê y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, 
phòng chống và kiểm soát BKLN trong cộng đồng.

Chi công trong tổng chi tiêu y tế (bao gồm NSNN, BHYT và viện trợ) trong vài năm qua 
có xu hướng giảm, từ 46,6% năm 2010 xuống còn 42,6% năm 2012 theo số liệu Tài khoản y 
tế quốc gia ước tính mới nhất năm 2014 [63]. Tình trạng này cho thấy khả năng đạt được mục 
tiêu tỷ lệ chi công cho y tế bằng 50% vào năm 2015 rất khó thực hiện. Hậu quả tiêu cực của xu 
hướng này là chi tiêu từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế, đã từng có xu hướng giảm như mong 
muốn, giờ bắt đầu tăng trở lại, chiếm 48,8% tổng chi tiêu cho y tế năm 2012 (Hình 26). 

17Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế: Ước tính và dự toán NSNN 2010-2014
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Hình 26: Tỷ lệ chi tiêu tiền túi hộ gia đình trong tổng chi tiêu cho y tế, 1998-2012
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Nguồn: Tài khoản Y tế quốc gia 2010-2012.

2) Ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực 
hiện chính sách xã hội về y tế

Kết quả thực hiện

Chính sách ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế dự phòng tiếp tục được thực hiện theo tiêu 
chí được xác định theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 “Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho 
y tế dự phòng”. Theo số liệu Tài khoản Y tế quốc gia, trong tổng NSNN cho y tế, bao gồm cả 
trung ương và địa phương, tỷ lệ chi cho YTDP và nâng cao sức khỏe chiếm 69,8% năm 2011 
[64]. Tỷ lệ chi cho y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe trong tổng NSNN cấp cho y tế tại các 
địa phương tăng lên qua các năm (Hình 27). Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là tỷ lệ này tính tổng chi 
cho dự phòng và nâng cao sức khỏe so với tổng NSNN cấp cho y tế không bao gồm viện phí và 
BHYT. Nếu tính tỷ lệ chi cho y tế dự phòng so với tổng ngân sách y tế được xác định theo Luật 
Ngân sách là bao gồm cả “Các khoản phí, lệ phí, thu từ các hoạt động sự nghiệp và các khoản 
thu khác nộp vào ngân sách” thì tỷ lệ này là 43,9% còn nếu so với tổng chi y tế toàn xã hội thì 
tỷ lệ chi cho y tế dự phòng chỉ còn là 27,9%.

Hình 27: Tỷ lệ NSNN chi cho YTDP và nâng cao sức khỏe, 2009-2011
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Trong tổng kinh phí 3912 tỷ đồng thực hiện các CTMTQG y tế giai đoạn 2011-2013, 
nguồn kinh phí từ NSNN chiếm 82,8%. Năm 2013, tổng kinh phí cho CTMTQG là 1515 tỷ 
đồng, trong đó kinh phí từ vốn ngoài nước chiếm xấp xỉ 30% [65]. Trong nỗ lực hướng tới 
mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân, việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Y tế hiện đang chuẩn bị Dự 
thảo Nghị quyết và đề án về “Tăng cường y tế cơ sở trong tình hình mới” để trình Chính phủ. 
Khi được phê duyệt thực hiện, Đề án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến đột phá và toàn 
diện về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ và cơ chế hoạt động của y tế cơ 
sở nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu CSSKBĐ của người dân ngay tại 
cộng đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả và phát 
triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đề án sẽ là cơ sở pháp lý quan 
trọng để bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện mục tiêu tăng cường y tế cơ sở sau nhiều năm 
chưa có được đầu tư thỏa đáng. 

Tính đến 12/2013, theo số liệu báo cáo sơ bộ của BHXH Việt Nam, tổng số thẻ BHYT 
cận nghèo được phát là 2 234 597 đạt tỷ lệ 38,8% so với tổng số người cận nghèo. Nhiều địa 
phương như Nam Định, Ninh Thuận, Bình Dương… triển khai thực hiện tốt Quyết định 797 
của Thủ tướng Chính phủ, cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ 20-30% còn lại để mua thẻ cho 
người cận nghèo. Việc ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã bảo đảm 
nguồn tài chính cho các đối tượng cận nghèo mới thoát nghèo, ở vùng khó khăn trong khám, 
chữa bệnh.

Việc thực hiện chính sách xã hội về y tế được cụ thể hóa bằng việc bảo đảm NSNN hỗ 
trợ trực tiếp cho một số nhóm đối tượng yếu thế. Hằng năm, kinh phí từ ngân sách trung ương 
cấp hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi và hỗ 
trợ một phần cho người cận nghèo, học sinh sinh viên và người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp có mức sống trung bình được xác định ngay trong Dự toán NSNN cấp hằng năm. Tổng 
kinh phí từ NSNN để hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng này tăng lên qua các năm (Hình 28).

Hình 28: Kinh phí từ NSNN hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng theo Luật BHYT (triệu 
đồng)
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Nguồn: Số liệu Vụ KHTC, Bộ Y tế, 2014.
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Khó khăn, hạn chế

Một số địa phương còn chưa bố trí đủ chi sự nghiệp y tế theo mức Bộ Tài chính đã cân 
đối, định mức phân bổ ngân sách y tế của một số địa phương còn thấp. 

Kinh phí xây dựng cơ bản dành cho y tế xã theo Đề án 950 chưa có nguồn chắc chắn, ảnh 
hưởng tới việc chậm triển khai cải tạo trạm y tế xã, trong khi kinh phí cho các bệnh viện tuyến 
trung ương, tỉnh, huyện được ưu tiên.

Các CTMTQG bị cắt giảm kinh phí. Năm 2013, kinh phí cho hoạt động truyền thông 
giáo dục sức khoẻ bị cắt giảm gây khó khăn cho triển khai hoạt động của nhiều chương trình và 
dự án. Năm 2014, hầu hết các CTMTQG đều bị cắt giảm kinh phí, trong đó các chương trình 
phòng chống BKLN bị cắt giảm rất lớn, tới trên 66% như chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm 
thân, phòng chống đái tháo đường và phòng chống hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trong 
khi đó, mức chi ngân sách thường xuyên cho y tế dự phòng khá thấp (có tỉnh ngoài lương chỉ chi 
13 triệu đồng/biên chế) [49]. Nhiều khả năng năm 2015 sẽ không còn kinh phí cho CTMTQG. 
Việc cắt giảm hoàn toàn các CTMTQG trong bối cảnh chưa triển khai được việc lồng ghép các 
chương trình này vào hoạt động chung của hệ thống y tế sẽ gây nhiều tác động bất lợi cho thực 
hiện mục tiêu kiểm soát các vấn đề y tế công cộng ưu tiên.

3) Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân 

Kết quả thực hiện

Trong năm qua, Bộ Y tế tiếp tục tập trung cho công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, 
pháp luật về BHYT nhằm mục tiêu phát triển BHYT toàn dân bền vững. Bộ Y tế làm việc rất 
tích cực để xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trong quá trình 
xây dựng Dự thảo, Bộ Y tế đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến tư vấn từ phía các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân và đặc biệt đã huy động sự tham vấn hiệu quả từ phía các tổ chức quốc tế như WHO, 
Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 
đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014. Những nội dung mới của Luật bao gồm: Quy 
định bắt buộc tham gia BHYT; Bổ sung đối tượng tham gia BHYT; Quy định tham gia BHYT 
theo hộ gia đình; Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản; Bỏ giảm cùng chi trả với một số đối tượng 
(nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng); Bổ sung quyền lợi; Mở thông 
tuyến KCB18; Sử dụng 20% kết dư; Phân công trách nhiệm các bên liên quan. Song song với 
việc hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung, Bộ Y tế cũng đã tiến hành sửa đổi Thông tư 09 
và Thông tư 10 để giải quyết một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật BHYT 
2008 đồng thời xây dựng một số thông tư thuộc phạm vi ban hành của Bộ Y tế theo Luật BHYT 
bao gồm: Thông tư Ban hành danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, 
Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHYT là nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn hiện nay 
đối với công tác BHYT. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW năm 2012, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 

18Luật BHYT sửa đổi cho phép người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn được bỏ qua tuyến 
xã để đến khám tại bệnh viện huyện, hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc trung ương và vẫn nhận 
được hoàn trả bảo hiểm y tế. Năm 2016, tất cả bệnh nhân có bảo hiểm y tế có thể được khám và điều trị tại bất kỳ 
cơ sở y tế tuyến huyện, xã nào trong tỉnh và vẫn được BHYT thanh toán đầy đủ.
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và 2020 theo quyết định số 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án, Bộ Y tế đã làm việc và đề nghị một 
số tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Đề án cho phù hợp với thực tế của địa phương. 
Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cận nghèo 
mới thoát nghèo trong 5 năm, người cận nghèo sinh sống ở các huyện nghèo và huyện được 
hưởng chính sách như huyện nghèo. Theo số liệu của BHXH, tính đến cuối năm 2013, tổng số 
người tham gia BHYT là 61,4 triệu người, đạt tỷ lệ 68,5%19 dân số. Trong tổng số người tham 
gia BHYT, nhóm nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất với 26% (Hình 29). Các đối tượng 
được NSNN hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí tham gia BHYT chiếm tỷ lệ 60% tổng số 
người có BHYT. 

Hình 29: Cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT, 2013
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Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 2014

Khó khăn, hạn chế 

Tiến độ mở rộng tỷ lệ bao phủ có xu hướng chậm lại trong thời gian qua. Chưa tìm được 
giải pháp hiệu quả tháo gỡ nút thắt trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân liên quan đến những 
thiếu hụt trong quy định chính sách pháp luật cũng như những hạn chế trong triển khai thực 
hiện. Đó là việc thiếu các quy định pháp lý bảo đảm tính tuân thủ quy định tham gia BHYT bắt 
buộc, chưa có quy định để cơ quan BHXH thực thi được vai trò bên mua dịch vụ y tế đáp ứng 
các tiêu chí an toàn, hiệu quả, chất lượng và giá chấp nhận được, việc quản lý, sử dụng Quỹ 
BHYT còn hạn chế về tính bền vững và hiệu quả, phương thức thanh toán dịch vụ y tế chưa phù 
hợp, năng lực quản lý của cơ quan BHXH chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống quản lý thông tin 
yếu, tình trạng lạm dụng quỹ BHYT có biểu hiện gia tăng.

Việc thực hiện lộ trình tiến tới bao phủ BHYT toàn dân chủ yếu đang dựa trên hỗ trợ từ 
NSNN với hơn 60% đối tượng được bao cấp một phần hoặc toàn bộ. Những khó khăn về kinh 
tế vĩ mô cùng với chủ trương thắt chặt chi tiêu có ảnh hưởng nhất định đến vấn đề này.

Bên cạnh tiến độ mở rộng diện bao phủ BHYT (tỷ lệ dân số tham gia BHYT) và cải thiện 
gói thụ hưởng thì khả năng bảo vệ tài chính của BHYT còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là 
do các chi phí gián tiếp trong khám, chữa bệnh ở nước ta còn cao (tiền đi lại, ăn, ở, chi phí cho 
người nhà đi kèm…), trong khi BHYT mới chỉ chi trả một phần các chi phí trực tiếp cho khám, 
chữa bệnh.

19BHXH Việt Nam. Tờ trình Phương án cân đối quỹ BHYT giai đoạn 2015 - 2020.
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4) Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

Kết quả thực hiện

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đang tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp 
y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập đã được ban hành 
ngày 5/10/2012. Trong đó bao gồm Thông tư quy định về tính giá đầy đủ theo các yếu tố chi 
phí. Thông tư liên tịch số 04 về khung giá 447 dịch vụ y tế điều chỉnh đã được áp dụng ở tất cả 
63 tỉnh, thành phố đã tháo gỡ một phần khó khăn cho các bệnh viện.

Việc triển khai điều chỉnh giá viện phí theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-
BTC đã được điều tiết một cách phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế 
đã phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ 
theo lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tỷ lệ tham gia BHYT và thu nhập của người 
dân ở từng địa phương nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, như: (i) Không 
thực hiện điều chỉnh đồng loạt mà có phân chia tiến độ điều chỉnh; Năm 2012, chỉ điều chỉnh 
của một số bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành và 45/63 tỉnh, rải đều trong các tháng; 8 tháng 
đầu năm 2013 có 17/63 tỉnh thực hiện (riêng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ 1/6/2014); (ii) 
Về mức độ điều chỉnh: chưa thực hiện điều chỉnh ở mức tối đa ngay mà chủ yếu trong khoảng 
từ 60-80% mức giá tối đa theo quy định, chỉ có một số bệnh viện đặc biệt, chữa trị người bệnh 
nặng, hiểm nghèo, triển khai các kỹ thuật cao có mức chi phí (theo 03 yếu tố) lớn được điều 
chỉnh ở mức trên dưới 90% mức giá tối đa. Bộ Y tế cũng tiến hành đánh giá sơ bộ kết quả sau 
hơn 1 năm thực hiện. Hầu hết các ý kiến từ phía bệnh viện, địa phương đã đánh giá việc thực 
hiện điều chỉnh giá viện phí đã tạo điều kiện cho các cơ sở KCB có thêm nguồn thu để trang 
trải các chi phí phục vụ người bệnh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; 
các bệnh viện đã dành 15% tổng số thu khám bệnh và ngày giường bệnh (có bệnh viện đã chi 
hàng chục tỷ đồng) để đầu tư nên khu vực khám bệnh, các buồng bệnh đã được cải thiện, khang 
trang, sạch sẽ hơn trước, cải tiến quy trình khám bệnh, kể cả việc thu viện phí để giảm thời gian 
chờ đợi, người bệnh đã hài lòng hơn. Khuyến khích các bệnh viện tuyến dưới thực hiện các kỹ 
thuật mới được chuyển giao, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn tuyến dưới, từng bước 
giảm quá tải cho tuyến trên, Quỹ BHYT vẫn cân đối được.

Khó khăn, hạn chế

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 85 bị chậm so với tiến độ đề 
ra. Trong quá trình xây dựng văn bản gặp các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chính 
sách khác như xã hội hóa, quản lý giá dịch vụ công ích, v.v…

Tồn tại nhiều vấn đề hạn chế hiệu suất sử dụng các nguồn lực tại các đơn vị y tế công lập 
như: kiểm soát lãng phí, hạn chế trong kiểm soát chỉ định thuốc/dịch vụ hợp lý, kiểm soát giá 
thuốc/dịch vụ y tế, phương thức thanh toán chưa phù hợp.

Chưa có nghiên cứu đánh giá để xác định được các yếu tố tác động đối với hoạt động 
KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, khả năng cân đối quỹ BHYT và chi trả tiền túi của 
người dân. 

Việc thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị công lập gặp khó khăn nếu không bảo đảm 
đủ nguồn cân đối tài chính. Một số địa phương chưa bố trí đủ chi sự nghiệp y tế theo mức Bộ 
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Tài chính đã cân đối, định mức phân bổ ngân sách y tế của một số địa phương còn thấp (có tỉnh 
chỉ phân bổ 25 hoặc 37 triệu đồng/giường bệnh). Kinh phí giao tự chủ cho các bệnh viện hầu 
hết không bảo đảm phần chi cho con người. Trong khi đó, khung giá viện phí hiện nay cho 447 
dịch vụ mới chỉ tính 3/7 cấu phần giá dịch vụ, dự định năm 2015 mới bổ sung thêm cấu phần 
nhân lực, tiền công trong giá dịch vụ, đến năm 2018 mới tính đủ các cấu phần. 

Nhiều tỉnh phê duyệt mức giá của nhiều dịch vụ thấp hơn nhiều so với khung giá dịch vụ 
(60-70%) mặc dù khung giá đã được tính tương đối sát với thực tế, vì vậy bệnh viện càng thực 
hiện, càng phải bù lỗ. Chi y tế dự phòng còn thấp (có tỉnh ngoài lương chỉ chi 13 triệu đồng/biên 
chế), định mức chi chưa hợp lý vì hầu hết các tỉnh, định mức phân bổ cho bệnh viện có thu cao 
hơn bệnh viện không có thu, định mức tuyến tỉnh cao hơn tuyến huyện.

5) Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh

Kết quả thực hiện

Nhiệm vụ này được Bộ Y tế rất chú trọng chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, tập trung 
vào việc sửa đổi phương thức thanh toán theo định suất và đẩy mạnh thí điểm thanh toán theo 
trường hợp bệnh. Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng và tham khảo các ý kiến tư vấn trong 
nước và quốc tế, Ban soạn thảo thông tư sửa đổi phương thức thanh toán theo định suất đã xem 
xét, trao đổi về các phương án sửa đổi thanh toán định suất và đề xuất việc triển khai thí điểm 
các phương án này làm cơ sở xây dựng thông tư hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. 

Ngày 30/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 5380/QĐ-BYT phê duyệt Đề 
án triển khai thí điểm sửa đổi thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất trong đó 
bao gồm hai phương án sửa đổi. Đề án thí điểm được triển khai tại 4 tỉnh bao gồm Bắc Ninh, 
Ninh Bình, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa. Trong đó, Bắc Ninh và Ninh Bình áp dụng mô hình 
thanh toán định suất cho dịch vụ KCB ngoại trú tại tuyến huyện xã trong khi Thừa Thiên Huế 
và Khánh Hòa thực hiện thanh toán định suất cho cả KCB ngoại trú và nội trú tại tuyến huyện 
xã. Việc triển khai và đánh giá kết quả thí điểm các phương án sửa đổi sẽ là căn cứ thực tiễn xây 
dựng thông tư hướng dẫn triển khai thanh toán định suất trên quy mô toàn quốc từ năm 2016. 
Kết quả Đề án sẽ cung cấp cơ sở cho việc lựa chọn phương án tối ưu để hoàn thiện Thông tư 
mới về thanh toán theo định suất trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phương án sửa đổi, 
bao gồm cả về thiết kế như tính toán suất phí, phạm vi dịch vụ cũng như các yếu tố triển khai 
thực hiện. 

Dự án nghiên cứu thí điểm chi trả theo trường hợp bệnh với 26 nhóm bệnh thường gặp 
trong Dự án Phát triển nguồn nhân lực y tế do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ vẫn được tiếp 
tục triển khai trong thời gian qua. Việc thực hiện thanh toán theo nhóm bệnh đã có những bước 
chuyển biến tích cực. Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm phương thức thanh toán theo 
nhóm chẩn đoán, theo đó hoạt động này sẽ được điều phối và hoạt động hiệu quả hơn cũng như 
thuận lợi trong huy động các nguồn lực triển khai. Trong thời gian qua, công tác nâng cao năng 
lực cán bộ về thanh toán theo trường hợp bệnh/nhóm chẩn đoán cũng được đẩy mạnh. Bộ Y tế 
đã tổ chức 2 đoàn cán bộ sang học tập tại Thái Lan về nội dung này. Bộ Y tế đang triển khai xây 
dựng quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng, cơ chế kiểm định chất lượng lâm 
sàng đối với khoảng 20 bệnh để phục vụ kiểm soát chất lượng dịch vụ và chi phí khi mở rộng 
thí điểm thanh toán theo trường hợp bệnh.
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Khó khăn, hạn chế

Đổi mới phương thức thanh toán là công việc khó khăn, phức tạp liên quan trực tiếp tới 
lợi ích các bên liên quan. Do đó, bên cạnh vấn đề kỹ thuật sự hợp tác, phối hợp và đồng thuận 
của các bên liên quan, đặc biệt giữa ngành y tế tại trung ương cũng như địa phương là cực kỳ 
quan trọng. 

Vấn đề năng lực cung ứng dịch vụ y tế còn hạn chế và có sự chênh lệch lớn giữa các cơ 
sở y tế cùng tuyến, cùng hạng, cùng địa bàn tạo ra vướng mắc, khó khăn trong việc thiết kế và 
triển khai các phương thức thanh toán trả trước và dựa trên mức bình quân chung như định suất 
hay DRG. Mặt khác, giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ và không thống nhất giữa các bệnh 
viện, thiếu căn cứ pháp lý để kiểm soát việc cung cấp DVYT cũng dẫn đến những khó khăn 
trong áp dụng các phương thức thanh toán mới. 

Việc triển khai mô hình phương thức thanh toán mới đòi hỏi những điều kiện nhất định 
về năng lực kỹ thuật, tính đáp ứng của hệ thống thông tin dữ liệu, các nghiên cứu hỗ trợ. Trong 
điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay các điều kiện này đều rất hạn chế.

Quy định mới về thông tuyến khám chữa bệnh BHYT theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật 
BHYT, có hiệu lực từ 1/1/2016 đối với phạm vi tỉnh và từ 1/1/2021 đối với phạm vi cả nước sẽ 
là thách thức rất lớn đối với việc thực hiện thanh toán theo khoán định suất, nhất là trong bối 
cảnh có sự chênh lệch lớn về năng lực cung ứng dịch vụ y tế giữa các cơ sở  dựa trên số thẻ đăng 
ký khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cùng tuyến, cùng hạng, cùng địa bàn.

2.3.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung 

1) Tăng chi NSNN cho y tế, tăng tỷ lệ chi công và giảm tỷ lệ chi tiền túi cho y tế 

Vấn đề ưu tiên

 ■ Thực hiện các chỉ tiêu về bảo đảm chi NSNN cho y tế đã được Quốc hội thông qua;

 ■ Giảm chi tiền túi của hộ gia đình cho CSSK.

Giải pháp bổ sung

 ■ Tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về bảo đảm chi NSNN cho y 
tế đã được Quốc hội thông qua.

 ■ Xây dựng các dự toán ngân sách chi thường xuyên cho các hoạt động hiện nay chưa có 
đủ kinh phí để thực hiện hiệu quả, như thanh tra y tế, dược, truyền thông giáo dục sức 
khỏe, thực hiện nhiệm vụ về thống kê y tế.

 ■ Chú trọng xây dựng chiến lược/chính sách kiểm soát chi phí y tế nhằm hạn chế thực trạng 
chi cho y tế tăng cao hơn khả năng chi trả của xã hội và đặc biệt của BHXH và NSNN.

2) Ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, CSSKBĐ, thực hiện chính sách xã 
hội về y tế

Vấn đề ưu tiên

 ■ Bảo đảm đủ kinh phí để mua, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc diện 
chính sách và bảo trợ xã hội, từng bước chuyển phần ngân sách cấp cho các bệnh viện 
sang cấp trực tiếp cho người thụ hưởng thông qua việc mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT;
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 ■ Bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt CSSKBĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tại 
tuyến xã.

Giải pháp bổ sung

 ■ Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Đề án 950 về tăng cường cơ sở vật chất cho trạm y tế xã;

 ■ Hoàn thiện để được thông qua Đề án Tăng cường y tế cơ sở trong thời kỳ mới kết hợp 
hỗ trợ quốc tế triển khai Đề án;

 ■ Triển khai theo dõi, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ NSNN mua BHYT cho các đối tượng 
theo quy định;

 ■ Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cho CSSKBĐ tại tuyến cơ sở làm cơ sở phân bổ kinh 
phí từ NSNN và BHYT; 

 ■ Xem xét khả năng huy động các nguồn tài chính mới như sử dụng nguồn quỹ phòng, 
chống tác hại của thuốc lá, thu phí môi trường, thu thuế rượu, bia… tăng cường hoạt 
động YTDP, tuyên truyền liên quan các BKLN.

3) Phát triển BHYT toàn dân bền vững; thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân 

Vấn đề ưu tiên

 ■ Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT để giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân khi đi khám, 
chữa bệnh.

 ■ Tập trung thực hiện Lộ trình BHYT toàn dân; mở rộng BHYT cả về độ bao phủ, gói dịch 
vụ và khả năng bảo vệ tài chính cho các đối tượng tham gia BHYT.

 ■ Tiếp tục triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội- Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Nghị 
quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính 
sách pháp luật về BHYT.

Giải pháp bổ sung

 ■ Hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về BHYT, đặc biệt là các 
văn bản hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, tháo gỡ 
kịp thời các vướng mắc bất cập trong thực hiện chính sách BHYT;

 ■ Tiến hành các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh phí từ BHYT bao gồm: việc rà soát danh 
mục dịch vụ kỹ thuật được BHYT tăng cường sử dụng các bằng chứng về đánh giá công 
nghệ y tế trong xác định ưu tiên; tăng cường theo dõi giám sát sử dụng và chi phí KCB 
BHYT thông qua hệ thống thông tin dữ liệu KCB BHYT. 

 ■ Triển khai BHYT theo hộ gia đình có lộ trình đồng thời tăng cường hệ thống cơ sở dữ 
liệu thông tin. 

4) Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

Vấn đề ưu tiên

 ■ Tập trung triển khai Nghị định 85 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Xây dựng và ban hành khung giá tính đầy đủ 
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các yếu tố chi phí để áp dụng cho các bệnh viện có khả năng thu, có khả năng tự bảo đảm 
toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; sửa đổi, bổ sung các quy định về xã hội hóa, 
liên doanh, liên kết trong bệnh viện công cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Giải pháp bổ sung

 ■ Xây dựng và thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng tính đủ 
chi phí của Nghị định 85, bảo đảm điều kiện duy trì và phát triển các cơ sở KCB, phù 
hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.

 ■ Xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hiệu suất hoạt động của các bệnh viện công lập đi 
đối với việc tăng cường hệ thống quản lý thông tin bệnh viện.

 ■ Sửa đổi, bổ sung các quy định về xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong bệnh viện công 
cho phù hợp với tình hình thực tế

 ■ Xây dựng thông tư hướng dẫn thanh toán dịch vụ y tế dự phòng. 

5) Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh

Vấn đề ưu tiên

 ■ Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế.  

 ■ Xây dựng và ban hành cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ sở y tế dự phòng, các lĩnh 
vực như kiểm nghiệm, kiểm định, dân số/KHHGĐ, truyền thông giáo dục sức khỏe.

Giải pháp bổ sung

 ■ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương thức thanh toán theo định suất và 
DRG trên cơ sở theo dõi, đánh giá chặt chẽ các mô hình thí điểm và tiến hành các nghiên 
cứu và tham vấn quốc tế hoàn thiện thiết kế phương thức thanh toán theo định suất phù 
hợp trong điều kiện Việt Nam; 

 ■ Nhanh chóng thực hiện đồng bộ hóa hệ thống thông tin phục vụ thiết kế và theo dõi 
phương thức thanh toán giữa các cơ sở KCB và cơ quan BHXH. 

2.4. Dược và trang thiết bị y tế 

2.4.1. Kết quả thực hiện

1) Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị 

Kết quả đạt được

Về cơ bản nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu, đáp ứng yêu cầu công tác điều 
trị đã được thực hiện tốt. Đây là nhiệm vụ hàng đầu được xác định trong văn bản chính sách về 
lĩnh vực Dược. Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/1/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ cũng xác định rõ mục tiêu chung “Cung ứng đẩy đủ, kịp thời, có chất 
lượng, giá hợp lý các loại thuốc”20. 
20 Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành 
Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
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Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI theo Thông tư 45/2013/
TT-BYT ngày 26/12/2013. Trong Danh mục lần này có 466 thuốc theo tên hoạt chất, chia thành 
29 nhóm thuốc theo tác dụng dược lý21. Như vậy, sau 8 năm kể từ năm 2005, Danh mục thuốc 
thiết yếu của Việt Nam được cập nhật. So với Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ V chỉ có 355 
hoạt chất, Danh mục thuốc thiết yếu lần VI tăng thêm 111 thuốc, tăng thêm 2 nhóm thuốc. 

Tại Việt Nam, ngoài Danh mục thuốc thiết yếu còn có Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng 
trong xây dựng danh mục thuốc đấu thầu tại các bệnh viện và thuộc phạm vi thanh toán BHYT. 
Đầu năm 2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư hợp nhất số 01/TTHN-BYT ban hành và hướng 
dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo 
hiểm y tế thanh toán thay thế cho danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở y tế trước đây22.

Theo số liệu thống kê hằng năm, tổng giá trị thuốc sử dụng tăng lên qua các năm, đạt 
2775 triệu USD vào năm 2013, trong đó trị giá thuốc sản xuất trong nước là 1300 triệu USD 
(chưa bao gồm giá trị thuốc xuất khẩu); trị giá thuốc nhập khẩu là 1845 triệu đồng (chưa bao 
gồm giá trị nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu). Mức chi tiền thuốc bình quân đầu người cũng 
tăng lên từ 22 USD năm 2010 lên 31,2 USD năm 2013 [66].

Để thực hiện mục tiêu bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu, Chiến lược quốc gia phát 
triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đặc biệt chú 
trọng việc phát triển sản xuất thuốc trong nước bao gồm cả chính sách ưu đãi đối với việc sản 
xuất, cung ứng và sử dụng thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt là thuốc generic. Giá trị thuốc 
sản xuất trong nước năm 2012 đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 48,2% tổng giá trị thuốc sử dụng tại Việt 
Nam [9]. Thuốc sản xuất trong nước hiện đáp ứng được hai phần ba hoạt chất trong Danh mục 
thuốc thiết yếu của Việt Nam lần thứ V. Với các quy định ưu tiên thuốc sản xuất trong nước 
trong công tác đấu thầu cho thấy tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước tăng đáng kể về cả số lượng và 
giá trị. Theo kết quả đánh giá nhanh của Cục Quản lý Dược tại 7 Sở Y tế và 8 bệnh viện/viện 
có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế cho thấy theo kết quả đấu thầu năm 2013, số lượng và giá trị 
thuốc sản xuất trong nước tăng gần 2 lần. Tại 7 Sở Y tế, số lượng thuốc sản xuất trong nước năm 
2013 là 700 triệu đơn vị so với năm 2012 là 338 triệu đơn vị và về mặt giá trị, giá trị thuốc sản 
xuất năm 2013 là 768 tỷ đồng so với năm 2012 là 385 tỷ đồng. Tại các bệnh viện trung ương, số 
lượng thuốc sản xuất trong nước năm 2013 là 73 triệu đơn vị so với năm 2012 là 38 triệu đơn vị 
và về mặt giá trị, giá trị thuốc sản xuất năm 2013 là 256 tỷ đồng so với năm 2012 là 120 tỷ đồng. 

Ngoài việc cấp phép xuất nhập khẩu thuốc thường xuyên, Cục Quản lý Dược còn giải 
quyết những trường hợp nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc theo nhu cầu điều trị của bệnh viện, nhập 
khẩu thuốc cung ứng cho các chuỗi nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP), 
nhập khẩu thuốc song song, bảo đảm đủ nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Thủ 
tướng đã ban hành Quyết định số 42/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
151/2007/QĐ-TTg giải quyết một số trường hợp nhập khẩu thuốc chưa kịp hoặc thiếu điều kiện 
đăng ký.

Với mạng lưới cung ứng thuốc phủ rộng toàn quốc với mật độ trung bình 2269 người/cơ 
sở bán lẻ thuốc (2012), khả năng tiếp cận thuốc của người dân trong cộng đồng khá thuận lợi. 
Mạng lưới cung ứng thuốc ở khu vực biển đảo, vùng sâu, vùng xa cũng được quan tâm phát triển. 

21 Thông tư 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI.
22 Thông tư số 01/TTHN/BYT của Bộ Y tế ngày 23/01/2014 về việc Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục 
thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.
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Về lĩnh vực vắc xin, mặc dù Việt Nam chưa phải là nước có nền công nghiệp dược phát 
triển nhưng đã sản xuất được vắc xin đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng trong Chương trình 
TCMR. 10/11 loại vắc xin trong Chương trình TCMR được sản xuất trong nước (chỉ có vắc 
xin Hib hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được). Từ 2006 đến nay, sản lượng vắc xin sản xuất 
trong nước của 10/11 loại vắc xin trong Chương trình TCMR còn cao hơn so với nhu cầu sử 
dụng, chỉ trừ vắc xin 5 trong 1 [Quinvaxem là vắc xin phối hợp 5 giải độc tố vi khuẩn bạch hầu, 
uốn ván, vi khuẩn ho gà bất hoạt, kháng nguyên vi rút viêm gan B và kháng nguyên vi khuẩn 
Haemophilus influenzae týp B (Hib)] trong nước chưa sản xuất được [67]. 

Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn tồn tại một số vấn đề khó khăn, hạn chế 
trong thực hiện bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu. 

Việc cung ứng và sử dụng thuốc thiết yếu trong KCB BHYT còn một số hạn chế. Chỉ 
có 316 trong tổng số 1143 thuốc trong Danh mục thuốc được BHYT thanh toán là thuốc thuộc 
Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ V [68]. Tại các trạm y tế xã, còn diễn ra tình trạng cấp thuốc 
chậm, thiếu và cơ cấu thuốc không đáp ứng nhu cầu điều trị [69]. 

Việc bảo đảm cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị một số bệnh thuộc CTMTQG 
gia như HIV, lao, sốt rét gặp khó khăn, thách thức trong thời gian tới khi các chương trình viện 
trợ giảm dần và kết thúc, trong khi cho tới nay việc cung ứng thuốc cho các bệnh này, đặc biệt 
là thuốc ARV cho bệnh nhân HIV vẫn đang chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ. Những khó khăn 
này liên quan đến nhiều vấn đề trong đó có tổ chức mua sắm, cung ứng và thanh toán BHYT.

Chưa có cơ chế giám sát việc dự trù, dự báo nhu cầu sử dụng vắc xin đối với một số loại 
vắc xin tiêm dịch vụ (các loại vắc xin không do Chương trình TCMR cung cấp) chưa sát với 
thực tế nên việc cung ứng gặp khó khăn.

Chưa có cơ chế giám sát nên chưa có thông tin về tình hình thuốc thiết yếu phục vụ công 
tác dự phòng và điều trị. Trong hệ thống báo cáo sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế không có chỉ 
số về sử dụng và chi tiêu cho thuốc thiết yếu.

2) Kiểm soát giá thuốc 

Kết quả đạt được

Trong thời gian qua công tác quản lý giá thuốc được Bộ Y tế rất chú trọng và đã đạt được 
kết quả nhất định. Thị trường thuốc cơ bản bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều 
trị và kiểm soát được vấn đề tăng giá thuốc. Năm 2013, chỉ số giá dược phẩm là 3,45% so với 
chỉ số giá tiêu dùng chung (CPI) là 6,04% và đứng thứ 9/11 nhóm hàng trọng yếu. Chỉ số giá 
dược phẩm 5 tháng đầu năm 2014 là 1% so với CPI là 1,08% và dự báo năm 2014 chỉ số giá 
nhóm hàng dược phẩm thấp hơn CPI. So sánh giá thuốc trúng thầu của Việt Nam với giá thuốc 
tương đương tại Thái Lan và Trung Quốc cho thấy giá ở Việt Nam thấp hơn từ 2,25 đến 3,17 
lần. Nghiên cứu giá thuốc generic và biệt dược theo phương pháp của WHO cũng cho thấy giá 
trúng thầu ở Việt Nam ở mức thấp hơn hoặc trung bình so với số liệu quốc tế [66].

Một trong những biện pháp quan trọng quản lý giá thuốc hiện nay là thực hiện các quy 
định về đấu thầu mua thuốc do NSNN, Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả và nguồn thu Viện phí quản 
lý. Hiện tại, các đơn vị đang thực hiện đấu thầu theo các quy định mới về đấu thầu thuốc cạnh 
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tranh.23 Cục Quản lý Dược đã cải thiện việc cung cấp thông tin hỗ trợ các đơn vị thực hiện đấu 
thầu theo Thông tư 01 trong xây dựng kế hoạch đấu thầu cũng như thẩm định, xét duyệt kết quả 
trúng thầu. Việc cung cấp thông tin về thuốc biệt dược gốc, danh mục thuốc có tài liệu chứng 
minh tương đương sinh học, thuốc bị rút Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương 
sinh học được công bố thường xuyên trên trang điện tử của Cục Quản lý Dược và các cổng thông 
tin về văn bản pháp luật khác. 

Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc 
đã bước đầu phát huy tác dụng, giúp tiết giảm chi phí mua thuốc tại các bệnh viện. Tại nhiều địa 
phương, giá trị thuốc trúng thầu đã giảm được 20-30% so với giá kế hoạch của các gói thầu [49]. 
Theo dữ liệu thống kê kết quả trúng thầu của 26 Sở Y tế và các bệnh viện, viện có giường bệnh 
trực thuộc Bộ, các quy định mới về đấu thầu mua thuốc đã giúp giảm 35,33% giá thuốc trúng 
thầu [66]. Tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước trong tổng giá trị tiền thuốc trúng thầu tại các bệnh 
viện tăng lên mức 1,01% tại các bệnh viện trung ương và 2,41% tại các bệnh viện tỉnh và huyện. 
Mức tăng này đạt mục tiêu đề ra trong Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

Thực hiện chức năng mua thuốc và dịch vụ y tế cho gần 60 triệu người có thẻ BHYT, 
BHXH Việt Nam ngày càng tăng cường vai trò trong việc kiểm soát chi phí và giá thuốc thanh 
toán BHYT. Trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam thường xuyên đăng tải kết quả đấu 
thầu thuốc và vật tư y tế của tất cả các đơn vị và địa phương. Nếu phát hiện vấn đề đáng lưu ý về 
giá trúng thầu và giá thanh toán thuốc BHYT, BHXH cũng có ý kiến kịp thời với các bệnh viện, 
địa phương ngay về vấn đề này. 

Khó khăn, hạn chế 

Chưa đạt được sự đồng thuận về tổ chức và phân công trách nhiệm đơn vị đầu mối trong 
quản lý nhà nước giá thuốc. Việc quản lý giá thuốc ở mức hợp lý theo khả năng chi trả của 
người dân và BHYT còn nhiều khó khăn do chưa có cơ chế hữu hiệu đánh giá tính hợp lý của 
giá thuốc kể cả giá kê khai. 

Chưa có biện pháp quản lý giá hữu hiệu đối với thuốc bán tại cơ sở bán lẻ thuốc không 
thuộc cơ sở y tế. Thực tế, lượng thuốc tiêu thụ trên thị trường do hệ thống nhà thuốc tư nhân 
phân phối chiếm 65-70%. Đề án thí điểm quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn toàn chặng 
được thực hiện từ năm 2013 song chưa có báo cáo theo dõi, đánh giá. 

Chưa sửa đổi quy định đấu thầu tính đến chi phí của cả liệu trình điều trị. Chưa có biện 
pháp khuyến khích bác sĩ quan tâm đến chi phí/hiệu quả khi chỉ định thuốc.

Thông tin về giá thuốc bao gồm cả giá đã kê khai, giá kê khai lại và kết quả đấu thầu 
cạnh tranh trên trang web của Cục Quản lý dược Việt Nam không được cập nhật một cách kịp 
thời, thông tin không được chuẩn hóa (ví dụ như tên của thành phần hoạt chất thuốc hoặc liều 
dùng), trùng lặp hoặc thiếu chính xác.

3) Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý

Kết quả đạt được

Việc bảo đảm chất lượng thuốc liên quan đến cả chuỗi hoạt động bao gồm sản xuất, bảo 
quản đến kiểm soát chất lượng thông qua hệ thống kiểm nghiệm. Đối với quá trình sản xuất và 

23 Thông tư liên tịch số 01/2012/TT-BYT-BTC ngày 19/1/2012; Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 
sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2012/TT-BYT-BTC; Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ 
Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thay thế cho Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 
28/6/2012.
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bảo quản, việc thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt là biện pháp cơ bản để bảo đảm chất lượng 
thuốc. Bộ Y tế đã và đang tích cực triển khai thực hiện chủ trương quản lý toàn diện chất lượng 
thuốc thông qua việc triển khai áp dụng các nguyên tắc Thực hành tốt (GP’s) trong toàn bộ hệ 
thống từ khâu sản xuất (GMP), bảo quản, tồn trữ (GSP), kiểm nghiệm (GLP), phân phối (GDP) 
và cung cấp thuốc cho đến tận người sử dụng (GPP). Hiện nay, toàn bộ các doanh nghiệp sản 
xuất tân dược đã đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), tất cả cơ sở kiểm nghiệm 
thuốc đạt thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP). Số lượng các đơn vị đạt tiêu chuẩn thực hành 
tốt tăng lên qua các năm (Bảng 11). 

Bảng 11: Số lượng các cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt qua các năm

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Đến T6/2014

GMP 89 98 105 113 121 127 131

GLP 88 98 104 113 124 142 136

GSP 106 126 137 158 164 142 227
Chú thích: Số liệu GMP từ 2010 đến 2014 gồm cả 4 cơ sở sản xuất vắc xin của Việt Nam; Số liệu GLP bao gồm cả 
các Phòng kiểm nghiệm độc lập; Số liệu GSP bao gồm cả kho bảo quản thuốc tư nhân và của Sở Y tế.
Nguồn: Cục Quản lý Dược Việt Nam, Công văn số 755/QLD-KHTC ngày 22/7/2014 về việc góp ý dự thảo Báo cáo 
tổng quan ngành y tế năm 2014 về lĩnh vực dược & mỹ phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng thuốc là nhiệm vụ được chú trọng 
trong công tác quản lý nhà nước về thuốc. Năng lực hệ thống kiểm nghiệm thuốc từ trung ương 
đến địa phương đã được tăng cường rõ rệt trong những năm gần đây. Dự án “Hỗ trợ hệ thống 
y tế” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ, giai đoạn 2012-2013 có hỗ trợ 
hệ thống kiểm nghiệm dược phẩm trong toàn quốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương 
thực hiện. Dự án giúp đầu tư trang bị thiết bị phân tích, hỗ trợ về chất chuẩn, tổ chức đào tạo về 
kỹ thuật và xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo về chất lượng thuốc trên toàn hệ thống kiểm 
nghiệm cả nước góp phần nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc cho khối kiểm 
nghiệm nhà nước. Với nguồn kinh phí từ NSNN và viện trợ quốc tế, trang thiết bị của hệ thống 
kiểm nghiệm được cải thiện cả số lượng, chủng loại và mức độ hiện đại. Hệ thống kiểm nghiệm 
hiện nay có thể kiểm tra chất lượng được hầu hết các thuốc thiết yếu. Năm 2013, hệ thống kiểm 
nghiệm đã kiểm tra chất lượng được trên 56 000 mẫu thuốc, trong đó, số mẫu lấy để kiểm tra 
chất lượng gần 40 000; thực hiện đánh giá tương đương sinh học (do Cục Quản lý Dược tiếp 
nhận, thẩm định và công bố) được 75 thuốc sản xuất trong nước [66]. Kết quả kiểm tra đã phát 
hiện nhiều mẫu thuốc không đạt chất lượng, thuốc giả. Việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc 
lưu hành trên thị trường và xử lý các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng được tăng cường. 
Cơ quan quản lý nhà nước về thuốc đã kịp thời ban hành các quyết định thu hồi, rút số đăng ký 
đối với các lô thuốc không đạt chất lượng. Đẩy mạnh thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm 
thông tin quảng cáo thuốc. Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, năm 2013 có 28 lô thuốc bị 
đình chỉ lưu hành, 6 tháng đầu năm 2014 có 22 lô bị đình chỉ lưu hành. 

Việc triển khai các giải pháp để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, từng bước giảm lạm dụng 
thuốc trong điều trị ở các cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân được đẩy mạnh. Bộ Y tế đã ban hành 
Thông tư 21/2013/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị 
trong bệnh viện; Bộ Y tế cũng có công văn số 2299 ngày 28/4/2014 gửi các Sở Y tế và bệnh 
viện trong toàn quốc để nhắc nhở tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế 
kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Thuốc 
và Điều trị chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả. Trước thực 
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trạng báo động về tình hình kháng thuốc trong thực tế điều trị tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành 
Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 theo 
Quyết định 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 với 6 mục tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là có mục 
tiêu tăng cường hoàn thiện hệ thống giám sát quốc gia về sử dụng kháng sinh và kháng thuốc 
và tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Việc theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc có những chuyển biến tích cực trong 
thời gian qua. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1088/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn hoạt động 
giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở KCB. Trung tâm quốc gia về thông tin 
thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc đã đi vào hoạt động ổn định và ngày càng đạt được 
nhiều kết quả. Kể từ ngày 1/1/2010 tất cả các báo cáo tự nguyện theo dõi ADR trên cả nước sẽ 
được gửi về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Số 
lượng báo cáo về phản ứng có hại của thuốc gửi về Trung tâm tăng lên qua các năm (Hình 30). 
Hầu hết các báo cáo được gửi về từ hệ thống các bệnh viện trong cả nước (trên 90%). Trung tâm 
đã xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc; biên soạn và phản biện nhiều chuyên luận và 
đưa vào hệ thống MEDLIB.

Hình 30: Số lượng báo cáo phản ứng có hại của thuốc gửi về Trung tâm Thông tin thuốc 
và theo dõi phản ứng có hại của thuốc, 2010-2013  
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Nguồn: Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Khó khăn, hạn chế

Thông tin về các mặt hàng thuốc bị đình chỉ lưu hành chưa được tổng hợp một cách hệ 
thống theo hình thức cơ sở dữ liệu để thuận tiện cho việc tra cứu, tham khảo.

Chưa có hệ thống thông tin giám sát tình hình sử dụng thuốc an toàn hợp lý, theo đúng 
hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Tình trạng lạm dụng thuốc trong điều trị tại các cơ sở nhà nước 
và tư nhân chưa được đánh giá một cách đầy đủ và thỏa đáng. 

Còn thiếu nhân lực dược tại các địa phương đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Số lượng 
dược sĩ lâm sàng, dược sĩ công tác trong lĩnh vực quản lý mỹ phẩm còn thiếu.

Chưa có quy định rõ ràng về phát triển mô hình phân phối thuốc phù hợp với tình hình 
tại Việt Nam để có khả năng bảo đảm chất lượng thuốc.
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4) Đẩy mạnh phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu

Kết quả đạt được 

Việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI của Việt Nam có một sự thay đổi 
khác so với các lần trước; thay vì đưa danh mục thuốc đông y và thuốc từ dược liệu vào phần 
cuối của Danh mục, Bộ Y tế đã cho ban hành riêng một Thông tư quy định Danh mục thuốc 
thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI theo Thông tư 40/2013/TT-BYT. Sự thay 
đổi này cho thấy chủ trương nâng cao vị thế và đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đông y và thuốc 
từ dược liệu. 

Ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1976/QĐ-TTg về việc 
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
Nội dung của quy hoạch không chỉ bao gồm việc quy hoạch các vùng bảo tồn và khai thác dược 
liệu tự nhiên, quy hoạch các vùng trồng dược liệu mà còn quy hoạch hệ thống các cơ sở chế 
biến, chiết xuất và bảo quản dược liệu, củng cố hệ thống lưu thông cung ứng dược liệu. Quy 
hoạch này góp phần giải quyết vấn đề công nghiệp dược liệu chưa thực sự phát triển tương xứng 
với tiềm năng hiện có. Nhu cầu về thuốc cổ truyền ở nước ta rất lớn do thói quen và truyền 
thống của người tiêu dùng. Hiện nay, nhu cầu dược liệu hằng năm phục vụ sản xuất thuốc sử 
dụng trong YHCT khoảng 40 000-60 000 tấn dược liệu với khoảng 500 loại dược liệu, đáp ứng 
50% tổng lượng nhu cầu dược liệu sử dụng trong khám chữa bệnh và sản xuất thuốc. Nhiều 
hoạt động nhằm phát triển nguồn dược liệu và tăng cường việc quản lý, khai thác, sử dụng bền 
vững nguồn dược liệu đang được triển khai. Việc xây dựng các vùng nuôi, trồng dược liệu theo 
tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hoạch dược liệu theo quy mô công nghiệp đang được 
Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược và Tổng công ty Dược phối hợp triển khai. 
Viện Dược liệu đang chủ trì Đề án phát triển các trung tâm nghiên cứu, nuôi trồng dược liệu. Kế 
hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đã đề xuất 6 nội 
dung hoạt động được đề xuất nhằm triển khai nhiệm vụ “Ban hành chính sách ưu đãi cho việc 
nghiên cứu sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam mang thương hiệu quốc gia”24.

Thời gian qua, công tác quản lý nguồn gốc và chất lượng dược liệu khá được chú trọng 
trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản có nội 
dung liên quan đang được triển khai như Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý nguồn gốc, chất 
lượng dược liệu sử dụng theo lý luận y học cổ truyền. Tổ chức đi kiểm tra chất lượng dược liệu, 
vị thuốc YHCT tại một số tỉnh (Thanh Hóa, Cao Bằng). Tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ 
YHCT về kiểm tra, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT tại Đồng Tháp và Yên Bái. 
Theo đánh giá của Cục quản lý YDCT, chất lượng dược liệu ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, 
nhất là trong các cơ sở KCB bằng YHCT [70].

Hoạt động sản xuất thuốc từ dược liệu trong những năm gần đây có những bước phát 
triển rõ rệt. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc đã nghiên cứu và sản xuất nhiều loại thuốc từ dược 
liệu, có dạng bào chế mới, thuận tiện cho việc sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất thuốc 
chuyển hướng đi mới là sản xuất các thuốc bổ trợ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hương liệu 
nhằm tránh sự quản lý chặt chẽ của các quy chế quản lý thuốc đồng thời đón bắt xu hướng sử 
dụng thực phẩm chức năng ngày càng gia tăng [71].

24 Quyết định số 2614 ngày 16/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược 
quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 theo quyết định số 68/QĐ-TTg 
ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
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Khó khăn, hạn chế

Công tác phát triển dược liệu còn mang tính tự phát, khai thác dược liệu tự nhiên bị 
buông lỏng.

Khó khăn trong quản lý nguồn gốc và chất lượng đông dược và dược liệu tại các cơ sở 
sản xuất và cung ứng. Nguồn dược liệu trong nước hiện nay phần lớn phụ thuộc vào nguồn dược 
liệu nhập khẩu nước ngoài, trong khi đó việc kiểm soát nhập khẩu về nguồn gốc, giá cả và chất 
lượng rất hạn chế25. Chất lượng dược liệu chưa được kiểm soát thường xuyên.

Chất lượng sản xuất thuốc từ dược liệu còn nhiều hạn chế. Trong số 322 cơ sở sản xuất 
thuốc từ dược liệu, chỉ có 10 cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP. Hơn 200 cơ sở sản xuất là hộ cá thể, 
điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị rất hạn chế.

5) Tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước 

Kết quả đạt được

Tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về triển khai chính sách quốc gia 
về trang thiết bị y tế và nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Đã phối hợp với Bộ 
Tài chính kiểm tra và nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ chính sách thuế đối với các doanh 
nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Cả nước hiện đã có hơn 1000 bệnh viện và 50 
đơn vị, công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế. Trong số thiết bị y tế sản xuất trong nước, 
có khoảng 600 chủng loại được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép lưu hành nhưng chủ yếu là các 
dụng cụ cơ khí cầm tay, giường bệnh, bơm kim tiêm, dây truyền dịch, găng tay cao su, nồi hấp 
tiệt trùng hay các máy vật lý trị liệu ứng dụng công nghệ laser. 

Bộ Y tế đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp phép nhập khẩu 
trang thiết bị y tế nhằm cải cách các thủ tục hành chính. Phối hợp làm việc với Cục Giám quản 
- Tổng Cục Hải quan và các đơn vị liên quan thống nhất giải quyết các vướng mắc về sản phẩm 
giáp ranh trong nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Khó khăn, hạn chế

Chưa có chính sách ưu tiên trong mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế sản xuất trong 
nước. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhập khẩu trang thiết bị y tế còn hạn chế. 

6) Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp y tế

Kết quả đạt được

Tại tuyến trung ương, Bộ Y tế tập trung để đẩy mạnh việc thực hiện một số Dự án trọng 
điểm như: Hoàn thành Cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K quy mô 1000 giường bệnh; Bệnh viện 
Nhi Trung ương; Dự án Trung tâm Ung bướu và Tim mạch Trẻ em, Khoa Khám bệnh thuộc 
Bệnh viện Bạch Mai; Dự án Trung tâm Ung bướu, Khoa Khám bệnh thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy; 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án Trung tâm Ung bướu của các bệnh viện đa khoa thuộc 
Bộ Y tế tại Uông Bí, Thái Nguyên,… Trong năm 2014, cơ sở II của 5 bệnh viện tuyến trung 
ương và tuyến cuối đã được khởi công; Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng và nâng cấp các bệnh viện y học cổ truyền cho giai đoạn 2014-2025 (Quyết định số 
25 Cục Quản lý dược (2013), Đề án hợp nhất Chính sách quốc gia về dược giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến 
năm 2030.
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362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014). Trong 11 dự án do Bộ Y tế quản lý, đã hoàn thành một phần dự 
án gồm có: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương Phúc Yên, Bệnh viện K (Cơ sở Tân Triều) 
và các hạng mục cơ bản của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Đề án đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại thành phố 
Hồ Chí Minh (Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2014).

Đối với mạng lưới y tế địa phương, việc thực hiện Đề án 47, giai đoạn 2008-2012 đã 
hoàn thành 460 bệnh viện huyện (hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành các hạng mục đã triển 
khai) và 70 phòng khám đa khoa khu vực. Đối với Đề án 930, giai đoạn 2008-2012 có 73 bệnh 
viện đã hoàn thành đưa vào sử dụng (trong đó có bệnh viện hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 
các hạng mục chính) gồm cả nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ và 
cung cấp thuốc thiết yếu.

Bên cạnh nguồn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ thông qua 2 đề án trên, các dự án nâng 
cao năng lực y tế thông qua vốn đầu tư ODA, vốn vay Ngân hàng Thế giới cho một số khu vực 
đã góp phần cải thiện đáng kể năng lực kỹ thuật cho các bệnh viện tỉnh, huyện. Việc điều chỉnh 
các quy định liên quan đến hệ thống y tế tuyến huyện vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Quy 
hoạch mạng lưới bệnh viện đang được thực hiện theo Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg. Hiện 
nay, Bộ Y tế cũng đang xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành y tế, trong đó có 
mạng lưới khám, chữa bệnh. Đề án “Chủ trương quy hoạch bệnh viện trung ương và bệnh viện 
khu vực” đang được xây dựng và trình Chính phủ.

Khó khăn, hạn chế

Chưa có được báo cáo đánh giá hiện trạng trang thiết bị y tế, vật tư y tế từ đó có chiến 
lược đầu tư trang thiết bị thích hợp cho các tuyến y tế.

Còn 185 bệnh viện huyện chưa hoàn thành trong Đề án 47: trang thiết bị còn thiếu so với 
quy định, vẫn còn nợ khối lượng xây dựng…

Mạng lưới bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được đầu tư từ Đề án 47 và Đề án 930 đã được 
triển khai; tuy nhiên, tiến độ bị ảnh hưởng do khó khăn về nguồn trái phiếu Chính phủ nên 
nguồn vốn bị cắt giảm. Một số dự án phải giãn, hoãn, tiến độ; một số dự án phải tạm dừng để 
đầu tư sau năm 2015 hoặc phải chuyển đổi hình thức đầu tư. Một số địa phương sử dụng vốn 
trái phiếu còn dàn trải, chưa tập trung nên không phát huy hết hiệu quả. Việc tách một số bệnh 
viện chuyên khoa (Nhi, Sản) tại một số tỉnh cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn 
do thiếu nhân lực.

2.4.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung

1) Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị 

Các vấn đề ưu tiên

 ■ Thực hiện tốt cung ứng và sử dụng thuốc thiết yếu trong KCB BHYT - được xem là một 
phần của gói dịch vụ y tế cơ bản quy định trong Luật BHYT sửa đổi, từ khâu lựa chọn, 
mua sắm, cung cấp và sử dụng. 

 ■ Xây dựng lộ trình và phương án tài chính bền vững bảo đảm cung ứng thuốc điều trị 
cho các bệnh đang dựa vào nguồn thuốc viện trợ nước ngoài như HIV, lao. Tháo gỡ các 
vướng mắc, khơi thông nguồn tài chính khả dụng để thay thế nguồn viện trợ duy trì cung 
ứng thuốc. 
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 ■ Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng thuốc sản xuất trong nước, chú trọng thuốc thiết yếu.

Các giải pháp bổ sung

 ■ Xem xét bổ sung vào Luật Dược các quy định về Chính sách thuốc generic, Chính sách 
thuốc thiết yếu và bảo đảm thuốc sẵn có và Chính sách phát triển mạng lưới phân phối 
thuốc và hỗ trợ nhân dân tiếp cận thuốc.

 ■ Rà soát và tăng cường hệ thống quản lý cung ứng thuốc KCB BHYT.

 ■ Rà soát các vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện cung ứng thuốc điều trị cho 
các bệnh đang dựa vào nguồn thuốc viện trợ nước ngoài như HIV, lao thông qua BHYT.

 ■ Xây dựng chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất, cung ứng và sử dụng 
thuốc thiết yếu sản xuất tại Việt Nam và việc nhập khẩu thuốc thiết yếu Việt Nam chưa 
sản xuất được.

2) Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc 

Các vấn đề ưu tiên

 ■ Thông qua Luật Dược sửa đổi trong đó có quy định về tổ chức, phân công nhiệm vụ và 
phương thức quản lý nhà nước về giá thuốc.

 ■ Triển khai các biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá thuốc.

 ■ Triển khai các chính sách đấu thầu mua thuốc theo quy định.

 ■ Triển khai cuộc vận động “Người Việt dùng thuốc Việt”.

Các giải pháp bổ sung 

 ■ Tăng cường theo dõi, giám sát kết quả thực hiện đấu thầu mua thuốc. Nghiên cứu mô 
hình đấu thầu thuốc tập trung. 

 ■ Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án thí điểm quản lý giá thuốc bằng thặng 
số bán buôn toàn chặng. Xây dựng chính sách phù hợp để quản lý giá thuốc tại đơn vị 
bán buôn, bán lẻ thuốc.

 ■ Sửa đổi quy định đấu thầu tính đến chi phí của cả liệu trình điều trị. 

3) Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý

Các vấn đề ưu tiên

 ■ Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng thuốc.

 ■ Đẩy mạnh triển khai các giải pháp để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, từng bước giảm việc 
lạm dụng thuốc trong điều trị ở các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Các giải pháp bổ sung

 ■ Nâng cao năng lực cơ quan kiểm nghiệm, kiểm định thuốc và vắc xin, cơ sở nghiên cứu 
tương đương sinh học và có lộ trình mở rộng danh mục thuốc phải nghiên cứu tương 
đương sinh học; 
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 ■ Cần có chính sách thu hút nhân lực dược tại các địa phương, thực hiện chính sách đào 
tạo theo địa chỉ; Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu tham mưu với Bộ Nội vụ quy định biên 
cán bộ dược tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng y tế, định biên kỹ thuật viên lấy 
mẫu theo Thông tư 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 hướng dẫn việc quản lý chất lượng 
thuốc;

 ■ Tăng cường việc theo dõi giám sát tình hình sử dụng thuốc an toàn hợp lý tại các cơ sở 
điều trị, đặc biệt là hệ thống quản lý thông tin bệnh viện; 

 ■ Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc, trong đó có việc “Xây 
dựng chỉ số đánh giá sử dụng thuốc an toàn hợp lý, nhất là với thuốc kháng sinh”.

4) Đẩy mạnh phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu 

Các vấn đề ưu tiên

 ■ Thực hiện các Đề án theo Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030.

 ■ Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng thuốc đông y và 
thuốc từ dược liệu.

Giải pháp bổ sung

 ■ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về nguồn gốc và chất lượng thuốc đông y và 
dược liệu tại các cơ sở sản xuất và cung ứng.

 ■ Xây dựng “Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 
và định hướng đến năm 2030”. 

 ■ Thực hiện các hoạt động phát triển thuốc từ dược liệu mang thương hiệu quốc gia.

5) Tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước 

Vấn đề ưu tiên

 ■ Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược phát triển ngành sản xuất và cung ứng trang 
thiết bị y tế.

Giải pháp bổ sung

 ■ Bên cạnh việc khuyến khích sản xuất, cần có các chính sách ưu tiên trong mua sắm và 
sử dụng trang thiết bị y tế sản xuất trong nước.

 ■ Xây dựng cơ sở dữ liệu về trang thiết bị y tế để giúp các cơ sở y tế trong việc mua sắm 
trang thiết bị y tế phù hợp đồng thời xây dựng mạng lưới thống kê trang thiết bị và đơn 
vị “Đánh giá công nghệ y tế”.

6) Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp y tế

Vấn đề ưu tiên

 ■ Tập trung đẩy mạnh một số Dự án xây dựng cơ sở KCB trọng điểm đã được phê duyệt.
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 ■ Các địa phương phải tập trung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, giai đoạn 
2014-2016, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn chỉnh, đưa 
và sử dụng các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh.

 ■ Bảo đảm đủ trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác dự phòng và điều trị.

Giải pháp bổ sung

 ■ Rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế các tuyến; cập 
nhật danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế.

 ■ Xây dựng quy hoạch mạng lưới KCB giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030 với sự phân 
bố hợp lý các cơ sở KCB theo lãnh thổ, phù hợp với sự thay đổi mô hình bệnh tật và nhu 
cầu của người dân.

 ■ Chú trọng việc chuẩn hóa và đồng bộ hóa trong thiết kế xây dựng và đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh tại các tuyến.

 ■ Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn ngân sách của các đề án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ 
tầng các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.

 ■ Rà soát danh mục các dự án, công trình trong Đề án 47 cần kéo dài để tiếp tục đề nghị 
bổ sung vốn giai đoạn 2014-2016 để trình Chính phủ theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 
của Quốc hội.

 ■ Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Đề án 950 tăng cường cơ sở vật chất cho trạm y tế xã.

2.5. Thông tin y tế 

2.5.1. Tình hình thực hiện 

1) Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế đến năm 2015 với tầm 
nhìn 2020

Kết quả thực hiện

Trong hai năm gần đây, Chính phủ và Bộ Y tế rất quan tâm đến việc tăng cường hệ thống 
thông tin thống kê nói chung và hệ thống thông tin y tế nói riêng. Một loạt chính sách liên quan 
đến công tác thống kê đã được ban hành như:

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thống kê. Nghị định này quy định rõ hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm 
quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Chính sách phổ biến thông tin được ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 
4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2013. Theo Quyết định, 
thông tin thống kê Nhà nước đã công bố theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác phải được phổ biến đúng thời hạn, công khai, minh bạch về nguồn thông 
tin. Chính sách phổ biến thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động 
thống kê giữa các bộ, ngành trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống 
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kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ 
thống thống kê tập trung và thống kê bộ, ngành. 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các bộ, ngành được ban hành theo Quyết 
định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 
111/2008/QĐ-TTg áp dụng cho bộ, ngành từ năm 2008 đến nay, nhằm đáp ứng yêu cầu của 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QÐ-TTg ngày 
2/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ, ngành được giao quản lý Nhà nước lĩnh vực nào chịu 
trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê lĩnh vực đó bao gồm cả những thông tin thống 
kê của các đơn vị thuộc quyền quản lý của bộ, ngành khác và địa phương. 

Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin giai đoạn 2014-2020 tầm nhìn đến 2030 
được ban hành theo Quyết định số 3040/QĐ-BYT ngày 14/8/2014, với mục tiêu tổng quát đến 
năm 2020 hệ thống thông tin y tế góp phần tăng cường sức khỏe người dân, phân phối công 
bằng các nguồn lực, cải cách ngành y tế, nâng cao khả năng quản lý, theo dõi đánh giá các chính 
sách y tế và tăng cường cải cách hành chính công.

Quyết định 4445/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế. Theo quy chế này, người phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước giao nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm 
vụ quyền hạn của người phát ngôn được quy định cụ thể, rõ ràng, thời gian phát ngôn, cung 
cấp thông tin cho báo chí. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn 
phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Quy chế sẽ tạo điều kiện để cung cấp thông 
tin công khai, minh bạch, đồng thời giúp công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng tốt công tác tuyên truyền, định hướng cho người dân.

Nhiều văn bản chính sách về phát triển công nghệ thông tin được ban hành như Quyết 
định 2565/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế; Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 về 
việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, Quyết 
định 04/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự 
án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. 

Khó khăn, hạn chế

Bộ Y tế chưa phân bổ đủ kinh phí thực hiện đối với các hệ thống thống kê tổng hợp, các 
tiểu hệ thống thông tin (hành chính) và các cuộc điều tra.

Thiếu văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến thông tin thống kê ngành y tế quy định 
những thông tin cần được phổ biến, đơn vị chịu trách nhiệm, thời gian và hình thức công bố 
thông tin y tế trong lĩnh vực ngành quản lý. 

Thiếu chính sách quy định sự phối hợp, phân công trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp, chia 
sẻ thông tin giữa Bộ Y tế với bộ, ngành liên quan như Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp, Bảo hiểm xã hội… 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ chưa quy định vị trí, chức danh, định mức thống kê đối với các 
đơn vị trong ngành y tế.
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2) Hoàn thiện hệ thống chỉ số, sổ sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế cho cả khu vực y tế 
nhà nước và tư nhân. Ban hành Thông tư về chỉ số y tế, chuẩn hóa hệ thống chỉ số cơ bản 
ngành y tế 

Kết quả thực hiện

Trong hai năm qua, Bộ Y tế đã chủ động cập nhật và hoàn thiện các văn bản quan trọng 
nhằm đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin y tế. Thông tư 
số 06/2014/TT-BYT, ban hành ngày 14/2/2014 của Bộ Y tế về ban hành danh mục hệ thống 
chỉ tiêu cơ bản ngành y tế đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 
(Theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010), phục vụ công tác quản lý, điều hành 
của Ngành đồng thời phục vụ cho việc báo cáo Mục tiêu Thiên niên kỷ và các báo cáo thường 
niên cho các tổ chức quốc tế. Hệ thống chỉ tiêu cơ bản ngành y tế gồm 88 chỉ tiêu của các lĩnh 
vực khác nhau, được phân loại theo 6 trụ cột của ngành y tế và được phân chia thành nhóm chỉ 
tiêu đầu vào, quá trình, đầu ra, kết quả và tác động theo khuyến nghị của WHO và các đối tác 
phát triển (IHP +). Rất nhiều chỉ tiêu trong danh mục chỉ tiêu cơ bản được phân tổ theo giới, 
theo vùng, dân tộc nhằm nhằm giám sát và đánh giá tình hình bình đẳng giới cũng như đánh 
giá sự mất công bằng trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.  Bộ Y tế ban hành bộ chỉ tiêu 
cơ bản phân cấp theo tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã26. Một bộ từ điển chỉ tiêu trong đó 
mỗi chỉ tiêu được chuẩn hóa về khái niệm, cách tính toán, nguồn số liệu, phân tổ chủ yếu, bình 
luận… kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BYT27 tạo điều kiện giúp các cán bộ y tế tra cứu, sử 
dụng dễ dàng.

Chế độ báo cáo áp dụng đối với cơ sở tuyến tỉnh, huyện, xã được ban hành theo Thông 
tư số 27/2014/TT-BYT28 thay thế Quyết định 3440/QĐ-BYT từ năm 200929 đến nay.  Thông tư 
quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở tuyến tỉnh, huyện, xã sử dụng 
thống nhất trên toàn quốc, các thông tin được ghi chép khoa học tránh trùng chéo, tạo điều kiện 
chia sẻ thông tin, tránh tình trạng quá tải biểu mẫu tại tuyến y tế cơ sở. 

Y tế tư nhân ngày càng phát triển và đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp các dịch 
vụ khám chữa bệnh cho người dân. Trong năm qua, Bộ Y tế và các Sở y tế đã triển khai cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và cấp phép hoạt động được đăng tải công 
khai trên trang điện tử của Sở Y tế.  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 
tháng 8 năm 2014 quy định cụ thể về nghĩa vụ và trách nhiệm cập nhật, báo cáo số liệu của các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và nghĩa vụ tổng hợp báo cáo đối với các cơ quan quản 
lý nhà nước đối với lĩnh vực này tại các cấp. Đây là quy định bắt buộc đối với các cơ sở khám, 
chữa bệnh tư nhân để có số liệu phục vụ cho hệ thống thông tin y tế quốc gia. 

Khó khăn, hạn chế

Chất lượng số liệu và tính kịp thời của các báo cáo bị ảnh hưởng bởi khối lượng chỉ số 
cần báo cáo, các chỉ số chưa phân tổ (giới, tuổi, dân tộc,…) theo yêu cầu của các nhà quản lý, 
chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin y tế. 

26 Thông tư số 32/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/09/2014 ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp 
dụng cho tuyến tỉnh, huyện, xã.
27 Thông tư số 28/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/08/2014 ban hành nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 
y tế.
28 Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế 
áp dụng đối với cơ sở tuyến tỉnh, huyện, xã.
29 Quyết định số 3440/QĐ-BYT ngày 17/09/2009 của Bộ trường Bộ Y tế.
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Chưa có cơ chế kiểm soát và phản hồi thông tin do vậy chất lượng số liệu vẫn chưa được 
cải thiện rõ rệt.

Chưa có chế tài bắt buộc báo cáo và xử phạt nếu không chấp hành báo cáo của hệ thống 
y tế tư nhân.

Nghị định 79 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đã ban hành nhưng 
chưa có quy định riêng trong lĩnh vực thống kê y tế.

3) Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu; khả năng tổng hợp, 
phân tích và xử lý số liệu, và phổ biến thông tin y tế với các hình thức đa dạng và phù hợp 

Kết quả thực hiện

Mạng lưới thu thập số liệu thông tin thống kê y tế bao phủ trên toàn quốc từ y tế thôn 
bản lên đến tuyến trung ương chủ yếu thông qua hệ thống báo cáo định kỳ. Về cơ bản, hệ thống 
này đáp ứng được yêu cầu cơ bản của các nhà quản lý, lập kế hoạch các cấp. Bộ Y tế đã có kế 
hoạch phối hợp, chia sẻ đối với các thông tin liên quan đến y tế, cần phân tổ chi tiết theo tỉnh/
thành phố, tuổi, giới, thu nhập… vào các cuộc điều tra chọn mẫu hoặc tổng điều tra Dân số và 
nhà ở của Tổng cục thống kê. Ngoài ra, ngành y tế đã đề xuất các nghiên cứu, điều tra chuyên 
biệt thường qui như Điều tra dinh dưỡng và các cuộc điều tra chuyên ngành khác giúp cung cấp 
thông tin hữu ích cho các nhà quản lý và giúp hiệu chỉnh số liệu từ các báo cáo định kỳ. Trung 
tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Y tế đang có những kế hoạch cụ thể để thống nhất tích hợp số liệu 
giữa các lĩnh vực trong ngành y tế và giữa ngành y tế với các ngành khác như bảo hiểm xã hội, 
Bộ Tư pháp….

Cuốn niên giám thống kê Y tế được xuất bản đều đặn, công bố trong và ngoài nước các 
chỉ tiêu cơ bản ngành y tế. Số liệu thống kê trong niên giám cung cấp thông tin phục vụ cho 
nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm của ngành và xây dựng mục tiêu chiến 
lược cho các năm tiếp theo. Lĩnh vực y tế dự phòng cũng xây dựng cuốn niên giám về tình hình 
mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch theo tỉnh và theo thời gian. Báo cáo tổng quan 
chung ngành y tế (báo cáo JAHR) cũng được coi là ấn phẩm quan trọng trong hệ thống thông 
tin y tế. Trong những năm qua, báo cáo JAHR góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, 
hoạch định chính sách y tế như xác định các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế, theo dõi đánh giá 
thực hiện chính sách và kế hoạch hằng năm và phân tích sâu một số chuyên đề đưa ra khuyến 
nghị chính sách và các giải pháp tương ứng ngắn hạn, dài hạn.

Ngoài số liệu thống kê, còn có nhiều sản phẩm thông tin bổ ích để tăng hiểu biết của 
người dân về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và tăng kiến thức của các cán bộ y tế thông qua 
kênh báo chí hoặc phổ biến theo các trang báo điện tử như Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia 
đình và Xã hội và website của Bộ Y tế, website Chương trình phòng chống HIV/AIDS, Tạp chí 
Y học Thực hành, Tạp chí Dược học, Thông tin Y Dược, Y học Việt Nam... 

Một kênh cung cấp thông tin liên quan đến thông tin y tế từ các ấn phẩm của Tổng cục 
Thống kê như Niên giám thống kê Việt Nam, Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia 
đình, Điều tra MICS, Điều tra mức sống dân cư... 

Khó khăn, hạn chế

Có quá nhiều các chỉ số cần thu thập và phương pháp thu thập chủ yếu thông qua báo 
cáo định kỳ, do đó tạo ra lượng công việc quá lớn cho các cán bộ y tế trong việc thu thập và ghi 
chép vào các biểu mẫu báo cáo đồng thời ảnh hưởng tới độ tin cậy của số liệu. 
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Hiện nay, việc cấp chứng chỉ hành nghề và cấp phép cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
tư nhân còn thấp chưa bao phủ hết toàn bộ hệ thống. Số đơn vị y tế tư nhân rất lớn nhưng hầu 
hết các đơn vị này chưa được đào tạo về về ghi chép, tổng hợp báo cáo, tính toán các chỉ số và 
thiếu cán bộ trong ngành y tế để giám sát chất lượng thông tin báo cáo của các cơ sở y tế cả 
công lập và tư nhân.

Sử dụng thông tin làm bằng chứng cho việc lập kế hoạch, quản lý còn yếu đặc biệt tại 
tuyến huyện và tuyến xã do thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn sâu về phân tích, dự báo 
số liệu.

Chưa có đánh giá nhu cầu thông tin từ phía người sử dụng, sản phẩm thông tin còn hạn 
chế, nhiều nguồn thông tin nhưng cơ chế công bố thông tin chưa rõ ràng, chưa có đầu mối phổ 
biến số liệu của ngành và số liệu liên quan từ các ngành khác.

Cơ sở dữ liệu hành chính tại các tuyến còn nghèo nàn, cơ sở dữ liệu chưa được xắp xếp 
khoa học, chưa bao gồm các lĩnh vực, các nguồn khác nhau.

4) Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế, áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 
vực thông tin y tế

Kết quả thực hiện

Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những ưu tiên của ngành và của hầu hết các 
lĩnh vực. Bộ Y tế đã ban hành danh mục các giao thức tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ 
thông tin trong các hệ thống thông tin y tế được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Kiến trúc tổng thể về y tế điện tử đang nghiên cứu, 
ứng dụng trong một số lĩnh vực. Thủ tục hành chính công được ưu tiên cung cấp trực tuyến như 
đăng ký dược, mỹ phẩm, cấp phép hành nghề, hướng dẫn quản lý chất lượng bệnh viện…

Nhiều dự án công nghệ thông tin đã được Bộ Y tế phê duyệt và triển khai đặc biệt là các 
dự án tại các bệnh viện, viện trung ương. Dự án thí điểm được triển khai như áp dụng thẻ bảo 
hiểm y tế điện tử trong quản lý bệnh nhân bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử. Với sự hỗ trợ tài chính 
và kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển châu Á, Cục Quản lý KCB đã xây dựng hệ thống thông 
tin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, cung cấp được thông tin về nhân lực làm trong khu vực 
y tế tư nhân.

Theo kết quả xếp hạng của các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng và phát triển ứng dụng 
CNTT-TT-ICT năm 2013, Bộ Y tế đang đứng ở mức trung bình (14/24). Tuy nhiên, bảng xếp 
hạng cũng chỉ ra chỉ số môi trường tổ chức và chính sách cho công nghệ thông tin của Bộ Y 
tế đạt khá cao so với một số bộ, ngành có chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin thứ hạng cao. Điều này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ 
Y tế đối với lĩnh vực này. Bộ Y tế đang chuẩn bị nội dung hợp tác về công nghệ thông tin và 
viễn thông với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) - một đơn vị đang được đánh giá là có 
năng lực cung cấp dịch vụ hiện đại, đồng bộ và chuyên nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. Trong thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Viettel sẽ phối hợp, giúp Bộ Y tế về 
hạ tầng đường truyền tốc độ cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo 
điều hành, quản lý khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế… Hợp tác này mở ra một hướng mới để đạt 
được ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong ngành Y tế.
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Khó khăn, hạn chế

Tại tuyến y tế cơ sở, chủ yếu xử lý và tổng hợp số liệu thủ công, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin còn hạn chế. Chưa có phần mềm tổng hợp số liệu trực tuyến áp dụng từ trạm y 
tế xã báo cáo lên tuyến trên.

Phân loại chỉ số, mã hóa cơ sở y tế, quy trình lâm sàng, thuốc, mã hóa các dịch vụ kỹ 
thuật, thuật ngữ y tế… cần được tiến hành đồng thời với việc ban hành các chuẩn áp dụng công 
nghệ thông tin.

Thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Y tế, Sở Y tế chưa được cập nhật thường xuyên.

2.5.2. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Đầu tư cho hệ thống thông tin y tế cần chuyển dịch đầu tư thay vì đầu tư theo cách tiếp 
cận “theo chiều dọc” chuyển thành “theo chiều ngang”. Đầu tư vào hệ thống thông tin y 
tế cần hướng vào cơ cấu y tế tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã.

 ■ Kiện toàn tổ chức, mạng lưới thống kê: bố trí đủ nhân lực và cán bộ có trình độ chuyên 
môn

 ■ Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thống kê thông qua các hình thức đào tạo tại chỗ, 
ngắn hạn cũng như các khóa đào tạo chính quy. Tăng cường các khóa đào tạo ngắn hạn 
về thống kê cơ bản, đào tạo về sử dụng máy tính, sử dụng và phân tích số liệu, khả năng 
dự báo thống kê.

 ■ Cập nhật các chỉ số cơ bản, đồng bộ hóa bộ công cụ thu thập số liệu tại các cơ sở y tế 
công lập và tư nhân.

 ■ Ứng dụng công nghệ thông tin: hoàn thiện kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông 
tin trong từng lĩnh vực; xây dựng kho dữ liệu tích hợp, trước mắt cần xây dựng một cơ 
sở dữ liệu trực tuyến tại tuyến trung ương và tuyến tỉnh sau đó là các tuyến thấp hơn tại 
tuyến huyện và tuyến xã; chuẩn hóa từ việc phân loại chỉ số, mã hóa cơ sở y tế, nhân lực, 
thuốc, quy trình và thủ thuật lâm sàng.

2.5.3. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung

1) Hoàn thiện chính sách, kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin

 ■ Bộ Y tế xây dựng đề án tăng cường công tác thống kê y tế giai đoạn 2014-2020 trình lãnh 
đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

 ■ Bộ Y tế xây dựng quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp, chia sẻ 
thông tin giữa các đơn vị trong ngành y tế và với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt với 
Tổng cục Thống kê.

 ■ Bộ Y tế xây dựng Thông tư ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê y tế.
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2) Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê, sổ sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế cho cả 
khu vực y tế nhà nước và tư nhân. Ban hành Thông tư hệ thống chỉ tiêu, chuẩn hóa hệ thống 
chỉ tiêu cơ bản ngành y tế; 

 ■ Phổ biến danh mục hệ thống chỉ tiêu quốc gia, nội dung chuẩn hóa từng chỉ tiêu; hệ 
thống chỉ tiêu phân cấp cho tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã.

 ■ Đào tạo về ghi chép biểu mẫu, tổng hợp báo cáo mới ban hành đối với cơ sở công lập và 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

 ■ Xây dựng các cơ chế kiểm soát chất lượng số liệu.

 ■ Triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thống kê trong ngành y tế.

3) Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu; khả năng tổng hợp, 
phân tích và xử lý số liệu, và phổ biến thông tin y tế với các hình thức đa dạng

 ■  Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

 ■ Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa Bộ Y tế với các bộ, ngành liên quan (số liệu từ 
các cuộc điều tra của Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính, v,v.)

 ■ Khảo sát nhu cầu thông tin; xây dựng Thông tư của Bộ Y tế về phổ biến thông tin 
thống kê.

 ■ Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin về tử vong và nguyên nhân tử vong 
lồng ghép trong hệ thống thông tin quản lý.

 ■ Tăng cường mạng lưới thu thập thông tin BKLN.

 ■ Tổ chức các cuộc điều tra theo Quyết định của Chính phủ phân công cho ngành y tế.

4) Áp dụng công nghệ thông tin trong thông tin y tế

 ■ Xây dựng kiến trúc tổng thể y tế điện tử cho một số lĩnh vực.

 ■ Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp trực tuyến tại các tuyến. Phần mềm tích 
hợp với các lĩnh vực liên quan như khám chữa bệnh, bảo hiểm…

 ■ Mã hóa cơ sở y tế và các chuẩn đối với các lĩnh vực chuyên môn tạo điều kiện tối ưu cho 
việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ.

2.6. Cung ứng dịch vụ y tế 

2.6.1. Tình hình thực hiện

1) Kiện toàn và củng cố hệ thống y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở 

Kết quả thực hiện

Các địa phương hầu hết đã có sự ổn định về tổ chức, có đủ các đơn vị thực hiện các chức 
năng YTDP. Thời gian gần đây, ngành y tế tập trung củng cố mạng lưới y tế tại vùng biển, đảo. 
Các hoạt động phòng chống BKLN bắt đầu được triển khai ở tuyến xã, huyện.
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Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, 
đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 trong đó có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành 
chương trình dân số và KHHGĐ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược biển Việt Nam 
đến 2020. Cho đến nay đề án đã được triển khai thực hiện tại 151 quận huyện, thị xã, thành phố 
và các xã của 28 tỉnh ven biển. Thành lập được 169 đội y tế - KHHGĐ tuyến huyện, 19 đội lưu 
động của Trung tâm CSSKSS các tỉnh.

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát 
triển y tế biển, đảo đến năm 2020 với các mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cho mạng lưới y 
tế, phát triển nguồn nhân lực y tế phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ CSSK và cấp cứu vận 
chuyển cấp cứu ở khu vực biển đảo, nâng cao kiến thức và kỹ năng của người dân sinh sống và 
làm việc ở khu vực biển đảo. Các chỉ tiêu cụ thể tập trung vào xây dựng được bộ tiêu chí chuẩn 
về y tế cho khu vực biển đảo, bảo đảm 100% trung tâm YTDP ở các tỉnh ven biển và các ngành 
có 1 đơn vị đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe phòng bệnh nghề nghiệp và các vấn đề 
y tế đặc thù khu vực biển đảo và bảo đảm đào tạo nâng cao kiến thức cho các bác sĩ ở 70% các 
bệnh viện, trung tâm y tế huyện ở vùng ven biển, đảo về y học biển. Bảo đảm 100% xã đảo độc 
lập có trạm y tế xã với 50% đạt chuẩn y tế cho vùng biển đảo, mặt khác bảo đảm được 40% các 
bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương 
bệnh viện hạng II cùng với xây dựng 2 mô hình trợ giúp y tế từ xa (Telemedicine) và 4 trung 
tâm cấp cứu 115 đặc thù khu vực biển đảo kết hợp với 6 bệnh viện giao nhiệm vụ làm trung tâm 
thu nhận và điều trị bệnh nhân từ khu vực biển đảo. Với người dân và người lao động ở khu vực 
biển đảo cũng phấn đấu đạt 100% số đối tượng có kiến thức phù hợp về tự bảo vệ sức khỏe và 
sơ cấp cứu ban đầu.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2013/
TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của y tế thôn, bản với sự gắn kết và là “cánh 
tay nối dài” của trạm y tế xã, tăng cường sự tiếp cận của y tế đối với người dân. Đề án “Thí 
điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) theo Quyết định 
số 585/QĐ-BYT.

Y tế cơ sở được phát triển rộng khắp toàn quốc, trong đó bao gồm cả mạng lưới y tế thôn, 
bản, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Đến năm 2013, 98,9% 
xã, phường, thị trấn đã có nhà trạm; 76,9% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc (bao gồm cả các xã 
có bác sĩ làm việc từ 3 ngày/tuần trở lên); 97,3% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; 
75,5% thôn, bản, ấp tổ dân phố trong cả nước đã có nhân viên y tế hoạt động, trong đó tỷ lệ này 
ở khu vực nông thôn, miền núi là 95,8%. 

Công tác CSSKBĐ đã bước đầu được đổi mới, mở rộng dịch vụ y tế cho tuyến xã, thí 
điểm thực hiện quản lý một số bệnh mạn tính như hen phế quản, tăng huyết áp, đái tháo đường 
tại cộng đồng, góp phần giảm tải cho tuyến trên, khoảng 80% trạm y tế xã đã thực hiện KCB 
bằng BHYT. Chương trình quân dân y kết hợp cũng đã đầu tư cho các cơ sở y tế quân dân y 
như nâng cấp về nhà trạm, bổ sung trang thiết bị y tế cho 171 trạm y tế khu vực biên giới, vùng 
sâu, vùng xa, vùng trọng điềm quốc phòng an ninh; hỗ trợ kinh phí đầu tư trang bị y tế cho 5 
điểm sáng y tế kết hợp quân dân y; phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập 8 bệnh viện quân 
dân y; một số địa phương thành lập phòng khám đa khoa quân dân y, bệnh viện quân dân y 
tuyến huyện. 
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Thông tư số 43/2013/TT-BYT đã được ban hành với hơn 17 000 kỹ thuật, mở rộng kỹ 
thuật thực hiện được tại tuyến huyện và tuyến xã. Mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu 
BHYT tại trạm y tế xã và các phòng khám, bệnh viện tư nhân. Thông tư số 16/2014/TT-BYT 
hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình đã được ban hành. Có 8 
tỉnh, thành phố sẽ tiến hành áp dụng thí điểm mô hình này, ngoài ra, các tỉnh, thành phố khác 
vẫn có thể thành lập phòng khám bác sĩ gia đình dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế. Mô hình CSSK 
người cao tuổi tại cộng động cũng đã được triển khai [72].

Khó khăn, hạn chế

Hạn chế trong các nỗ lực đầu tư, thực hiện và giám sát thực hiện các dự án đầu tư cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực cho các đơn vị YTDP., y tế cơ sở dẫn tới các trạm y tế xã và các 
trung tâm y tế huyện, các trung tâm thuộc hệ YTDP tuyến tỉnh chưa được đầu tư đúng mức và 
đạt các tiêu chí đề ra về các chuẩn quốc gia (tiêu chí quốc gia về y tế xã, chuẩn trung tâm YTDP 
tuyến tỉnh,…). Điều này làm cho các đơn vị y tế cơ sở bị hạn chế trong cung ứng dịch vụ cả về 
số lượng lẫn chất lượng.

Mặc dù tuyến kỹ thuật đã được mở rộng nhưng năng lực thực hiện tại tuyến huyện 
và tuyến xã còn hạn chế. Một số mô hình quản lý bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo 
đường, hen phế quản tại tuyến huyện, xã đã được triển khai nhưng quy mô còn hẹp ở số ít tỉnh 
và còn gặp một số khó khăn về cơ chế thanh toán BHYT và năng lực chuyên môn. Thông tư 
số 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình mới 
được ban hành cần có thời gian triển khai và đánh giá hiệu quả.

2) Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, triển khai hiệu quả các dự án của chương trình 
mục tiêu quốc gia về y tế

Kết quả thực hiện

Dự án phòng chống các bệnh truyền nhiễm: Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được ban hành theo Quyết định số 374/QĐ-TTg 
và đã được triển khai30. Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển y tế dự phòng đến năm 2020, 
Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Kế hoạch bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phòng chống một 
số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như lao, sốt rét … và thực hiện CTMTQG về y tế giai 
đoạn 2012-2015 theo Quyết định 1208/QĐ-TTg năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, 
ngành y tế đã đạt được một số thành quả nhất định trong công tác kiểm soát bệnh dịch. Ngành 
y tế đã bảo đảm duy trì kiểm soát tốt đa số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc tiểu thành 
phần Dự án 1. Chương trình TCMR thuộc Dự án 2 của CTMTQG về y tế giai đoạn 2012-2015 
thường  đạt trên 90%, riêng năm 2013 đạt 88% (do bị ảnh hưởng của một số sự kiện tử vong 
trong tiêm chủng). Ngành y tế cũng đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 
luôn bảo đảm kiểm soát được tình hình cúm H5N1 và H1N1 không để dịch xảy ra; vận hành có 
hiệu quả hệ thống kiểm dịch biên giới (kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật). Tỷ lệ mắc bệnh tay 
chân miệng vẫn ở mức cao, SXH vẫn lưu hành trên diện rộng nhưng tỷ lệ tử vong đã giảm đáng 
kể (xem chi tiết Chương I về tình hình các bệnh truyền nhiễm khác).

Chương trình phòng chống lao quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu trong kiểm soát bệnh 
lao tại Việt Nam theo kế hoạch đề ra. Năm 2013, Chương trình đã phát hiện trên 100 000 bệnh 
30 Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao giai 
đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.



109

Chương II: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế

nhân lao. Chương trình chống lao đã bao phủ 100% vùng lãnh thổ; cải thiện hoạt động phát hiện 
với trọng tâm là chẩn đoán lao phổi AFB dương tính bằng kỹ thuật soi đờm trực tiếp, triển khai các 
hoạt động chẩn đoán lao trẻ em; áp dụng điều trị công thức 8 tháng có kiểm soát (DOTS) với phác 
đồ thứ nhất cho bệnh nhân lao mới đạt tỷ lệ khỏi bệnh cho bệnh nhân AFB dương tính trên 90% và 
phác đồ lao thứ hai cho bệnh nhân tái phát và thất bại với tỷ lệ khỏi đạt trên 80%.

Chương trình phòng chống HIV/AIDS: Chương trình phòng, chống HIV/AIDS được triển 
khai rộng rãi. Tính đến tháng 10/2014, trên toàn quốc có gần 90 000 người được điều trị ARV 
tại 318 phòng khám ngoại trú HIV/AIDS. Điều trị và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 
cho khoảng 94 000 bà mẹ. Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone 
đã triển khai ở 38 tỉnh/thành phố, với 122 cơ sở, điều trị cho hơn 22 000 bệnh nhân, mang lại 
hiệu quả rất lớn về sức khỏe, giảm lây nhiễm HIV, ổn định an ninh, trật tự xã hội và góp phần 
vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Chương trình phân phát bao cao su tiếp tục được triển 
khai ở 63 tỉnh, thành phố; chương trình phân phát bơm kim tiêm sạch triển khai ở 88% số tỉnh, 
thành phố. Công tác tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện đã được mở rộng ở 485 phòng tư vấn 
tại 63 tỉnh và 84 phòng xét nghiệm HIV khẳng định được HIV dương tính tại 54 tỉnh thành phố, 
thành phố. Tổng số người được tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí là gần 2 triệu lượt người. 
Nhờ đó, trong nhiều năm liên tục, Việt Nam đã giảm được số người mới nhiễm HIV và chết do 
HIV/AIDS hằng năm. 

Chương trình phòng chống mù lòa: năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4322/
QĐ-BYT về Kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn 2009-2013. Một trong những 
mục tiêu chính của kế hoạch là kiểm soát được các bệnh gây mù có thể phòng chữa được như 
đục thể thủy tinh, mắt hột, khô mắt do thiếu vitamin A, tật khúc xạ với các chỉ tiêu cụ thể là 
phẫu thuật đục thuỷ tinh thể đạt tỷ lệ tối thiểu 2000 ca/một triệu dân vào năm 2013, mổ 30 000-
40 000 ca quặm/năm và thanh toán quặm trên 4 lông vào cuối 2014 và thực hiện triển khai thí 
điểm khám sàng lọc và cấp phát kính cho học sinh (nhóm tuổi 6-15) ở 20 tỉnh có hợp tác quốc 
tế, sau đó triển khai rộng ra toàn quốc. Kết quả thực hiện tính đến năm 2012 cho thấy nhiều chỉ 
tiêu thực hiện được còn thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Cụ thể là số ca được mổ đục thủy 
tinh thể chỉ đạt 1764 ca/triệu dân/năm, mổ được mỗi năm 10 000 ca quặm (năm 2011) và số ca 
quặm tồn đọng ước tính > 200 000 ca [73].

Kết quả thực hiện chương trình quốc gia An toàn thực phẩm: thực hiện Chiến lược quốc 
gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và Tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 20/2012/
QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế đã có những kết quả tiến bộ. Đến năm 2012, đã 
xây dựng được các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong đó đã ban hành được 50 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm, trình công bố 35 TCVN về phương pháp 
thử. Thành lập được các Ban Chỉ đạo liên ngành tại cả 3 tuyến tỉnh (100%), huyện và xã (trên 
99% số huyện và xã), tổ chức được các chương trình thử nghiệm thành thạo quốc tế cho các 
labo trung ương, khu vực và cho các labo tuyến tỉnh. Xây dựng hệ thống chứng nhận hợp quy 
cho 2 đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm 
An toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Đặc biệt là đã giảm được các vụ ngộ độc tập thể và vẫn 
kiểm soát được số ca ngộ độc so với các năm trước.   

Việc tăng cường và có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với các ban ngành liên 
quan trong công tác thanh tra, kiểm tra đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần lập lại trật tự 
kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm: tỷ lệ cơ sở vi phạm về an toàn thực 
phẩm đã giảm từ 21,2% (2012) xuống còn 20,1% (2013), số mẫu được kiểm nghiệm đạt yêu 
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cầu tăng từ 82,3% (2012) lên 88,8% (2013). Nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm được phát 
hiện kịp thời, xử lý kiên quyết và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác 
phòng chống ngộ độc thực phẩm tiếp tục được tăng cường với nhiều giải pháp hữu hiệu, cùng 
với đó là việc đẩy mạnh giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ qua việc chủ động lấy mẫu thực 
phẩm định kỳ, đột xuất để kiểm nghiệm, cảnh báo cho các ngành chức năng và cộng đồng, đã 
xử lý kịp thời, hiệu quả trên 20 sự cố về an toàn thực phẩm, tình hình ngộ độc thực phẩm trong 
năm 2013 giảm so với năm 2012.

Quản lý môi trường y tế: Bộ Y tế bắt đầu triển khai kế hoạch truyền thông cho Chương 
trình Mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 
và dự thảo Dự án vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 có sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Ngân 
hàng thế giới. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch công tác quản lý hóa chất gia dụng; hóa chất diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2012-2015,… Năm 2012, 
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BYT hướng dẫn cấp phép vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm là hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 12/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT hướng 
dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động; Thông tư số 13/2012/TTLT/
BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động 
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Đang xây dựng Thông tư hướng dẫn 
kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt; Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám 
sát nhà tiêu hộ gia đình; Thông tư hướng dẫn quan trắc môi trường trong các cơ sở khám, chữa 
bệnh,… 

Trong năm 2012, ngành y tế cũng đã tập trung giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đến hết năm 
đã có 49/84 cơ sở (chiếm 58,3%) được công nhận xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, 23/84 cơ sở 
(chiếm 27,4%) đang làm các thủ tục trình chứng nhận hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường 
triệt để, 12 cơ sở (chiếm 14,3%) đang chuẩn bị đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý chất thải y tế. 

Công tác y tế học học đường: Hiện đang có cơ sở pháp lý để phân công trách nhiệm 
thực hiện công tác y tế trong các trường học và tăng cường công tác y tế các trường học gồm 
Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 về việc tăng cường công tác y tế trong các trường 
học; Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT phân công, quy định chức năng nhiệm 
vụ của từng cơ quan đơn vị thuộc hệ thống y tế, giáo dục và cơ chế phối hợp liên ngành trong 
công tác y tế trường học; Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT quy định cụ thể về nội dung, 
điều kiện bảo đảm và phân công trách nhiệm trong hoạt động y tế học đường; Thông tư liên tịch 
số 35/2006/TTLT-QĐ&BGDĐT-BNV về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục 
phổ thông công lập trong đó có đề cấp đến định biên đối cán bộ cho hoạt động y tế học đường; 
Thông tư 46/2010/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền 
nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Các can thiệp nâng cao sức khỏe khác: Trong năm 2012, Bộ Y tế đã trình và được Quốc 
hội thông qua Luật phòng chống tác hại thuốc lá và Luật này chính thức có hiệu lực từ 1/5/2013. 
Bộ Y tế đã biên soạn các văn bản dưới luật trong đó có Nghị định quy định một số điều Luật 
như tư vấn cai nghiện, các hình thức xử phạt, v.v… Hiện nay, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo 
Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đưa vào kế hoạch nghị sự văn bản pháp 
luật của Quốc hội. 
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Khó khăn, hạn chế

Chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm vẫn chưa kiểm soát được các bệnh lao, 
HIV/AIDS, sốt xuất huyết, chân tay miệng. HIV/AIDS vẫn là một trong những nguyên nhân 
gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam; số người nhiễm HIV và số bệnh nhân AIDS lũy tích vẫn tiếp 
tục gia tăng; mức độ bao phủ các dịch vụ xét nghiệm, dự phòng giảm hại và điều trị ARV vẫn 
còn thấp so với nhu cầu thực tế, trong khi đó các dự án viện trợ (chiếm đến 80% tổng kinh phí 
cho phòng, chống HIV/AIDS) đang giảm nhanh. 

Bệnh lao vẫn còn đang là một thách thức lớn vì Việt Nam vẫn đứng thứ 12 trong 22 nước 
có gánh nặng bệnh lao cao trên toàn cầu đồng thời là nước đứng thứ 14 trong số 27 nước có 
gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao. Khó khăn chủ yếu là chưa kiểm soát được các yếu tố liên 
quan đến môi trường sống và nhận thức của người dân. Dịch sởi bùng phát cuối năm 2013 và 
đầu năm 2014 với hơn 11 000 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, 146 trường hợp tử vong do sởi 
và có liên quan đến sởi (tính đến ngày 30/6/2014) là hậu quả của tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt yêu 
cầu và hạn chế trong việc kiểm soát lây nhiễm sởi tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

Chương trình phòng chống BKLN chưa đạt được phần lớn các chỉ tiêu mục tiêu theo kế 
hoạch trong đó là các chỉ tiêu về sàng lọc phát hiện, quản lý đối tượng tại tuyến CSSKBĐ, các chỉ 
tiêu về xây dựng mạng lưới tổ chức và đào tạo nhân lực cho chương trình. Nguyên nhân chủ yếu 
là do thiếu sự đầu tư đúng mức cho các chương trình phòng chống BKLN, thiếu sự phối hợp giữa 
các cơ sở y tế dự phòng và các cơ sở khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến trong phát hiện, quản lý 
và điều trị cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ và bệnh nhân mắc BKLN. Hiện nay, việc quản 
lý một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm đang được tổ chức quản lý theo các chương trình 
dọc độc lập và thực hiện đồng thời cả các hoạt động giám sát bệnh lẫn cung ứng dịch vụ cho các 
nhóm đối tượng mà thiếu sự quản lý thống nhất và rõ ràng giữa hoạt động kiểm soát bệnh và hoạt 
động cung ứng dịch vụ CSSK cụ thể cho các nhóm đối tượng. Thiếu sự lồng ghép hoạt động giữa 
các chương trình y tế.

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm đã có những kết quả ban đầu nhưng chưa có sự 
bền vững, đặc biệt là trong kiểm soát các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát các vụ 
ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của các cấp 
chính quyền và sự phối hợp liên ngành trong quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm một 
cách đồng bộ trong suốt chuỗi thực phẩm.

Việc thực hiện công tác y tế học đường còn yếu. Theo một nghiên cứu đánh giá trên toàn 
quốc được thực hiện vào năm 2010-2011 cho thấy chỉ 6% số trường phổ thông cơ sở, 38,3% số 
trường phổ thông trung học có phòng y tế, 40,5% số trường tiểu học và 19,4% số trường trung học 
cơ sở có cán bộ y tế chuyên trách. Trong khi đó, vẫn còn 15,5% số trường tiểu học và 61,5% trường 
phổ thông cơ sở hoàn toàn chưa có cán bộ làm công tác y tế trường học. Các cán bộ làm công tác y 
tế trong các trường học có chuyên ngành y chỉ chiếm 53% trong đó chỉ có 0,4% là bác sĩ còn lại là 
trình độ điều dưỡng và y tá. Chỉ 50% - 60% tổng số lớp học đạt các tiêu chuẩn vệ sinh trường học 
như chiếu sáng, thông gió và kích thước bàn ghế phù hợp với học sinh. Trung bình chỉ có 61,1% 
số trường trung học cơ sở và 75% trường tiểu học có đủ nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn.

Các chương trình nâng cao sức khỏe thông qua các chính sách và can thiệp kiểm soát tác 
hại thuốc lá, lạm dụng rượu bia mới chỉ được thể hiện qua tiến trình dần hoàn chỉnh và ban hành 
các văn bản Luật, các văn bản quy định dưới Luật tuy nhiên các văn bản hướng dẫn, các công cụ 
chính sách còn chưa được đầy đủ và đồng bộ dẫn đến các can thiệp chưa được triển khai cụ thể và 
thiếu sự phối hợp và cam kết chặt chẽ từ các cấp chính quyền, liên ngành và sự tham gia của cộng 
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đồng. Hoạt động nâng cao thể lực của người dân cũng chưa được chú trọng, đặc biệt là các hoạt 
động nâng cao thể lực cho lứa tuổi học sinh trong các trường học và lực lượng lao động.

3) Hoàn thiện hệ thống chính sách, củng cố mạng lưới và thực hiện tốt các hoạt động dân 
số-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản

Kết quả thực hiện

Triển khai các hoạt động, nhiều mô hình về DS-KHHGĐ nhằm đạt các chỉ tiêu về mức 
giảm tỷ lệ sinh (ước năm 2013 là 2,02 con, đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế). Tỷ lệ sử 
dụng biện pháp tránh thai hiện đại của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục ở mức 
cao, ước năm 2013 là 69%. Ngày 1/11/2013 quy mô dân số đạt 90 triệu, chậm hơn 11 năm so với 
dự báo mục tiêu của Chiến lược dân số đến năm 2010. 

Đã nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, giảm suy dinh 
dưỡng để thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ số 1, 4 và 5. Cụ thể là: tăng cường năng lực 
cho cán bộ y tế các tuyến thông qua tổ chức các khóa đào tạo về hồi sức cấp cứu sản khoa và sơ 
sinh thiết yếu cơ bản và toàn diện tại tuyến xã và tuyến huyện, hướng dẫn phá thai an toàn; triển 
khai đơn nguyên sơ sinh tại bệnh viện huyện, hướng dẫn xử trí các tai biến sản khoa; đào tạo và sử 
dụng cô đỡ thôn bản cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tập trung các can thiệp giảm suy 
dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng ở vùng sâu, vùng xa. 

Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em năm 2013 thực 
hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2013, tỷ lệ phụ nữ có thai được quản lý thai là 
96,6%; tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần trong 3 thời kỳ là 87,5%; tỷ lệ phụ nữ đẻ do cán bộ 
được đào tạo hỗ trợ là 97,7%; tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được khám sau đẻ là 92,6%; tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi ước tính là 15,6%, giảm 0,6% so với năm 2012. 

Sau 2 năm triển khai Dự án CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thuộc 
CTMTQG về y tế, các hoạt động của Dự án đã được triển khai tại 55 tỉnh, thành phố, trong đó 37 
tỉnh trọng điểm được triển khai các nội dung chủ yếu của công tác CSSKSS, chú trọng vào nội dung 
làm mẹ an toàn; 18 tỉnh, thành phố chỉ tham gia thực hiện nội dung Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 
thành niên. Hiện nay, Bộ Y tế đang hoàn thiện và trình phê duyệt gói can thiệp y tế tối thiểu trong 
lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, trong đó bao gồm 5 gói dịch vụ tối thiểu là: chăm sóc trước sinh, 
chăm sóc khi sinh, chăm sóc sau sinh, chăm sóc sơ sinh và chăm sóc trẻ nhỏ. 

Khó khăn, hạn chế

Mặc dù công tác dân số-KHHGĐ và CSSKSS đã có những tiến bộ đáng kể nhưng còn 
một số chỉ tiêu chưa kiểm soát tốt và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền, như: tỷ số tử 
vong mẹ, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ số giới tính 
khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2013 tăng lên 113,8 bé trai/100 bé gái [27], cho thấy mất 
khả năng khống chế tỷ số giới tính khi sinh ở mức ≤113 như được đặt ra trong kế hoạch 5 năm 
ngành y tế. Một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu ở một số vùng miền thuộc khu vực miền núi, hải 
đảo như tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai, chưa kiểm soát ổn định tỷ lệ sinh. 

4) Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB

Kết quả thực hiện

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KCB tiếp tục được hoàn thiện. Trong năm 
2013 và đầu năm 2014, Bộ Y tế đã ban hành nhiều thông tư, chỉ thị, quyết định liên quan đến 
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các quy định, tiêu chuẩn chuyên môn như: Thông tư số 02/2013/TT-BYT quy định về việc phối 
hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao; Thông tư số 18/2013/TT-BYT quy định vị trí, 
thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của cơ sở KCB truyền nhiễm; Thông tư số 
21/2013/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh 
viện; Thông tư số 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu; Thông tư số 34/2013/TT-
BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; Thông tư số 35/2013/TT-BYT quy định 
về thu hồi chứng chỉ, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành 
nghề, cơ sở KCB; Thông tư số 40/2013/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc thiết yếu đông y và 
thuốc từ dược liệu lần VI; Thông tư số 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên 
môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 01/2014/TT-BYT Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện 
nhà nước. Thông tư số 14/2014/TT-BYT hướng dẫn công tác chuyển tuyến trong khám bệnh, 
chữa bệnh.

Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện quản 
lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện đã được ban hành. Chương trình 
hành động quốc gia về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đang được hoàn thiện và xem xét 
ban hành. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 hướng 
dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể 
nhằm làm giảm thời gian chờ, tạo thuận lợi cho người bệnh khi đi khám bệnh. Quy trình khám 
bệnh được rút ngắn từ 12-14 bước xuống còn từ 4-8 bước với thời gian chờ giảm được trung 
bình 40 phút. Bảng kê thanh toán viện phí đã rút gọn từ 6 chữ ký xuống còn 4 chữ ký [49]. Năm 
2013, Bộ Y tế đã cập nhật bổ sung hơn 2000 quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh, đang 
nghiệm thu 1000 quy trình kỹ thuật để chuẩn bị ban hành, hơn 300 hướng dẫn điều trị đã được 
ban hành. Hàng trăm quy trình, hướng dẫn khám chữa bệnh ở tuyến xã đã được xây dựng, ban 
hành và được triển khai thí điểm tại 6 tỉnh vào năm 2013.

Bộ Y tế đã ban hành và triển khai thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 
11/01/2013 hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông 
tư này yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải công khai công tác kiểm chuẩn xét nghiệm. 
Đây là cơ sở để các bệnh viện có căn cứ để tin tưởng chất lượng xét nghiệm và công nhận kết 
quả của nhau, qua đó hạn chế một phần việc phải làm lại các xét nghiệm. Hiện có 3 trung tâm 
kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các 
chương trình ngoại kiểm. Dự kiến có 1175 phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm. 
Chương trình nâng cao chất lượng xét nghiệm tiếp tục được triển khai, đội ngũ giảng viên về 
quản lý chất lượng xét nghiệm đang được đào tạo. Bộ chỉ số chất lượng bệnh viện đã được xây 
dựng và đang chuẩn bị triển khai thí điểm ở một số bệnh viện. 

Hội nghị về Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và Diễn 
đàn quốc gia về chất lượng Bệnh viện lần thứ hai do Bộ Y tế và EC tổ chức tháng 12/2013 với 
chủ đề “An toàn người bệnh”. Hội nghị này có sự chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế, 
nước ngoài và các bệnh viện có kinh nghiệm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của lãnh 
đạo bệnh viện, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cộng đồng về quản lý chất lượng dịch vụ 
khám chữa bệnh và đặc biệt là vấn đề an toàn người bệnh. 

Chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở cũng đang được quan tâm. Xã đạt tiêu chí quốc gia 
về y tế là một trong các tiêu chí của Nông thôn mới. Bộ Y tế đang hoàn thiện đề án Tăng cường 
y tế cơ sở trong tình hình mới, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ Y tế cũng đang xây 
dựng dự án ODA vay vốn Ngân hàng Thế giới để đầu tư cho y tế cơ sở. Một số chương trình, 
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dự án ODA hiện có cũng đang tích cực hỗ trợ cho y tế cơ sở, như các dự án  do GAVI, Quỹ toàn 
cầu phòng chống HIV, lao và sốt rét tài trợ.

Tiêu chí chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí đã được xây dựng và ban hành theo Quyết 
định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 và đã được tiến hành đánh giá tại các bệnh viện. Tính 
đến tháng 2/2014, đã có 90% số bệnh viện toàn quốc tiến hành tự đánh giá và trên 60% sở y tế 
đã tiến hành phúc tra [49]. Đây là công cụ đo lường chất lượng bệnh viện; là tiêu chí cụ thể để 
giúp bệnh viện nâng cao chất lượng, đồng thời là công cụ giám sát của các cơ quan quản lý và 
người dân.

Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giảm bức xúc 
của người dân khi đi khám, chữa bệnh. Chỉ thị số 09/2013/CT-BYT ngày 22/11/2013 về tăng 
cường hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua đường dây nóng đã được ban hành với 
việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, trung bình tiếp nhận hàng nghìn cuộc 
gọi mỗi tháng. Các đường dây nóng cũng được thiết lập tại cấp sở y tế, cấp bệnh viện. Bộ Y tế 
cũng đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 quy định về quy tắc ứng xử 
của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, tạo hành lang pháp lý cho 
việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

Tiếp tục triển khai cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP năm 2011, Thông tư số 41/2011/TT-
BYT và Thông tư số 03/2013/TT-BTC. Đến ngày 10/5/2014 đã tiến hành cấp phép 160 bệnh 
viện tư nhân (đạt 100%), 26 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (đạt 74%) và bệnh viện ngành mới đạt 
23%. Số giấy phép hoạt động cấp cho các bệnh viện thuộc sở y tế đạt 61%. Đối với cấp chứng 
chỉ hành nghề, Bộ Y tế cấp 21 205 chứng chỉ hành nghề, đạt 92,2%; Sở Y tế tại 63 tỉnh/thành 
phố đã cấp chứng chỉ hành nghề đạt 80% đối tượng cần cấp chứng chỉ [74]. Bộ Y tế đang triển 
khai xây dựng hệ thống phần mềm trực tuyến về cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng, đang thí 
điểm tại 6 tỉnh/thành phố nhằm hỗ trợ nghiệp vụ và thống nhất công tác quản lý đăng ký cấp 
chứng chỉ hành nghề, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu người hành nghề trên toàn quốc.

Khó khăn, hạn chế

Một số văn bản quy phạm quan trọng đã được xây dựng, nhưng chưa được ban hành, 
như: Chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng KCB. Bộ Y tế đã xây dựng Đề 
án “Xây dựng công cụ đánh giá hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ y tế công” nhưng vẫn chỉ 
trong giai đoạn xây dựng công cụ và triển khai thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân về 
dịch vụ KCB. Chưa thành lập được Tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập theo Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; chưa có cơ quan độc lập chịu trách nhiệm 
kiểm định chất lượng khám chữa bệnh. 

Tiến độ cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề còn chậm do một số khó khăn về nhân lực 
thực hiện và một số quy định liên quan đến lý lịch tư pháp đối với người hành nghề. Hệ thống 
cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc chưa được 
triển khai. Việc cấp chứng chỉ, cấp phép một lần và chỉ dựa trên hồ sơ, chưa căn cứ trên trình độ 
thực hành và sát hạch tay nghề, không gắn với đào tạo liên tục ảnh hưởng đến chất lượng nhân 
lực chuyên môn về y tế.

Hệ thống văn bản pháp quy về khám chữa bệnh vẫn chưa đầy đủ: quy chế bệnh viện 
được ban hành từ năm 1997 đến nay có nhiều nội dung đã được thay thế bằng các thông tư, văn 
bản hướng dẫn mới (kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng, dinh dưỡng, dược bệnh viện, cấp cứu, 



115

Chương II: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế

hồi sức, quản lý chất thải,…). Tuy vậy, nhiều nội dung cần được điều chỉnh, thay thế cho phù 
hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho các bệnh viện thực hiện. Hệ thống quy 
chuẩn kỹ thuật về các cơ sở khám, chữa bệnh (theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh) chưa được 
ban hành.

Hệ thống các văn bản hướng dẫn chuyên môn đang trong quá trình xây dựng mới và cập 
nhật, nhưng với trên 17 000 dịch vụ kỹ thuật và hàng ngàn hướng dẫn điều trị là một khối lượng 
lớn tạo gánh nặng cho Bộ Y tế, trong khi chưa có cơ chế giao nhiệm vụ cho các hội chuyên 
ngành nên tiến độ chưa đạt được như mong muốn. 

5) Giảm quá tải bệnh viện

Kết quả thực hiện

Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 với mục tiêu trước mắt tập trung giải quyết 
giảm quá tải ở các chuyên khoa ung bướu, ngoại-chấn thương, tim mạch, sản và nhi ở một số 
bệnh viện tuyến cuối tại 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh và nâng công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh hiện 
có công suất sử dụng giường bệnh thấp đạt 60% và năm 2015 và 80% vào năm 2020. Tiếp 
đó, đề án bệnh viện vệ tinh đã được Bộ Y tế phê duyệt theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 
11/3/2013, trong đó, giai đoạn 1 thành lập mạng lưới 45 bệnh viện vệ tinh tại 32 tỉnh, thành phố 
của 14 bệnh viện hạt nhân, tăng tối thiểu 7150 giường bệnh của 5 chuyên khoa này. Bộ Y tế 
cũng đã phê duyệt Đề án Bác sĩ gia đình theo Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22/3/2013 với 
mục tiêu xây dựng được mô hình, cơ chế quản lý và thí điểm vận hành mô hình phòng khám 
bác sĩ gia đình tại một số tỉnh. Đề án 1816 tiếp tục được triển khai nhưng có sự cải tiến phương 
pháp thực hiện thông qua chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Khảo sát của Cục Quản lý KCB tháng 5/2014 cho thấy về cơ bản không có tình trạng quá 
tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và đa số các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành. Chỉ có 9 bệnh 
viện trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện tuyến cuối thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 
có người bệnh nằm ghép, chủ yếu là các chuyên khoa ung bướu, nhi, phụ sản, tim mạch, và chấn 
thương. Bộ Y tế đang xây dựng bảng kiểm đánh giá thực trạng quá tải bệnh viện để tiếp tục có 
hướng chỉ đạo triển khai Đề án đạt hiệu quả.

Khó khăn, hạn chế

Số giường bệnh tăng trong năm 2013 chưa theo kịp sự gia tăng về số lượt khám bệnh 
ngoại trú và điều trị nội trú, bên cạnh đó, cơ chế tự chủ tài chính, một số yếu tố liên quan đến 
tuyến kỹ thuật, danh mục thuốc BHYT, năng lực kỹ thuật tuyến dưới còn hạn chế nên tình trạng 
quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Công suất giường 
bệnh thực kê giảm chậm, công suất của 12/38 bệnh viện trực thuộc Bộ vượt quá 100%. Tình 
trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt ở một số chuyên khoa như ung bướu, nhi, tim 
mạch, phụ sản, nội tiết vẫn diễn ra phổ biến. 30% số bệnh nhân BHYT điều trị ở tuyến trung 
ương và 23% bệnh nhân BHYT điều trị ở tuyến tỉnh là vượt tuyến. Lý do chính của tình trạng 
vượt tuyến là người bệnh chưa tin tưởng vào chất lượng điều trị tuyến dưới.

Phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở hiện gặp nhiều bất cập, khó khăn về cả số lượng và 
chất lượng, chính sách về phụ cấp ưu đãi chưa đủ sức thu hút cán bộ y tế về công tác ở tuyến 
cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa (xem chi tiết ở Chương II, mục 2.2). Các đề án đầu tư nâng 
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cấp cho y tế tuyến tỉnh, huyện triển khai chậm do gặp khó khăn trong việc huy động trái phiếu 
Chính phủ hoặc đã được duyệt nhưng chưa cân đối được nguồn vốn (Đề án 950, Đề án 47) (xem 
chi tiết ở Chương II, mục 2.4). 

Chủ trương liên doanh liên kết giữa bệnh viện công và tư nhân mang lại lợi ích là phát 
triển kỹ thuật và người bệnh được cung ứng dịch vụ thuận lợi, nhưng dễ phát sinh tình trạng lạm 
dụng thuốc, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật cao, dễ tạo ra sự mất công bằng trong chăm sóc 
người bệnh. Cơ chế khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công chưa được hướng dẫn 
cụ thể nên có thể nảy sinh vướng mắc (xem chi tiết Chương II mục 2.1, nhiệm vụ số 6).

6) Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện

Kết quả thực hiện

Đã thành lập Trung tâm đào tạo quản lý bệnh viện tại Trường Đại học Y tế Công cộng. 
Các trung tâm đào tạo về quản lý bệnh viện thuộc Cục Quản lý KCB và các trường tiếp tục mở 
nhiều khóa đào tạo quản lý bệnh viện, an toàn người bệnh, quản lý chất lượng dịch vụ y tế cho 
các cán bộ quản lý. Hàng nghìn cán bộ quản lý bệnh viện đã được đào tạo hằng năm về các 
lĩnh vực quản lý nhân lực, tài chính, kế hoạch, chất lượng, an toàn, BHYT, chăm sóc, kiểm soát 
nhiễm khuẩn, dược, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng…

Khó khăn, hạn chế

Mặc dù đã tổ chức nhiều khóa đào tạo quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng nhưng do 
nhu cầu lớn nên chưa đáp ứng được. Hơn nữa, một số chính sách liên quan đến KCB thường 
xuyên thay đổi nên nhu cầu cập nhật và đào tạo về quản lý bệnh viện vẫn ở mức cao, chưa được 
đáp ứng.

7) Công tác y học cổ truyền

Kết quả thực hiện

Hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã được hình thành và phát triển từ 
tuyến trung ương đến tuyến xã. Năm 2014, đã có tổng cộng 61 bệnh viện y học cổ truyền, trong 
đó có 2 bệnh viện tuyến trung ương và 59 bệnh viện tuyến tỉnh. Ngoài ra, còn có 4 bệnh viện YHCT 
tư nhân. Số liệu từ 44 tỉnh năm 2014 cho thấy dịch vụ YHCT cũng được cung ứng rộng rãi tại các 
bệnh viện đa khoa với 59,1% bệnh viện có khoa YHCT và 32,1% bệnh viện có tổ YHCT. Tỷ lệ 
bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có đơn vị YHCT tăng đáng kể từ 26,3% năm 2003 lên hơn 58% vào 
năm 2014. Đến năm 2014, có 42% trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã về YHCT và 61,5% 
đã được BHYT thanh toán cho các dịch vụ YHCT. Ngoài ra, năm 2014, có tổng cộng 7157 cơ sở 
YHCT tư nhân đã được cấp phép, chủ yếu là các phòng khám YHCT do các thầy thuốc người Việt 
Nam hành nghề (61,8%) và các cơ sở sản xuất thuốc YHCT [75].

Tỷ lệ khám bệnh bằng y học cổ truyền so với tổng số lượt khám bệnh chung ở từng tuyến đã 
được cải thiện đáng kể, song vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm 8,7% ở tuyến tỉnh, 8,95% ở tuyến huyện 
và 18,8% ở tuyến xã. Tỷ lệ bệnh nhân nội trú được điều trị bằng YHCT hoặc kết hợp y học hiện 
đại với YHCT cũng chỉ đạt mức thấp, với 9,2% ở tuyến tỉnh và 24,9% ở tuyến huyện. Tỷ lệ điều trị 
ngoại trú bằng YHCT trong tổng số lượt điều trị ngoại trú cao hơn đôi chút, đạt 13,4% ở tuyến tỉnh, 
16,4% ở tuyến huyện và 26,8% ở tuyến xã [75].



117

Chương II: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế

Khó khăn, hạn chế

Tỷ lệ khám bệnh bằng YHCT so với tổng KCB chung chưa chiếm tỷ trọng cao. Một số 
vướng mắc trong KCB BHYT, cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động đối với các 
bệnh viện YHCT phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực này.

2.6.2. Khuyến nghị các giải pháp bổ sung

1) Củng cố và tăng cường mạng lưới y tế cơ sở 

 ■ Cần khẩn trương củng cố, tăng cường đầu tư để tăng cường hơn nữa mạng lưới y tế cơ 
sở, cả về mô hình tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nhân lực bền 
vững, đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính, qua đó tăng cường CSSK ban đầu 
để giảm gánh nặng quá tải cho tuyến trên.

2) Đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 
gia về y tế

 ■ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư từ NSNN cho các chương trình nâng cấp Trung tâm YTDP 
tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, duy trì và phát triển các trung tâm YTDP tỉnh đạt chuẩn 
quốc gia theo Quyết định số 4696/QĐ-BYT và thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế 
xã. Thực hiện có hiệu quả các chính sách tài chính, nhân lực, hệ thống thông tin y tế liên 
quan tăng cường hệ thống YTDP như được đề cập trong các mục trên.

 ■ Cần sự cam kết tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các cấp chính quyền và các ban ngành 
trong cải thiện môi trường và nâng cao nhận thức của người dân.

 ■ Thực hiện các giải pháp chuyên môn nhằm kiểm soát được các dịch bệnh sốt xuất huyết, 
chân tay miệng theo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 ■ Ưu tiên đầu tư cho chương trình phòng chống các BKLN, trong đó chú trọng các giải 
pháp nhằm thống nhất quản lý giám sát kiểm soát bệnh và các yếu tố nguy cơ, tăng 
cường lồng ghép và phối hợp trong các hoạt động chuyên môn và cung ứng dịch vụ giữa 
các đơn vị thuộc hệ YTDP và KCB, giữa các tuyến. 

 ■ Xây dựng và thực hiện các giải pháp chính sách nhằm đề cao vai trò và trách nhiệm của 
chính quyền, các ban ngành các cấp trong việc chỉ đạo và phối hợp thực hiện các hoạt 
động nâng cao sức khỏe, phòng bệnh và CSSKBĐ.

 ■ Xây dựng và thực hiện các quy định về vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục trong 
bảo đảm dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh trong các trường học. 

3) Hoàn thiện hệ thống chính sách, củng cố mạng lưới và thực hiện tốt các hoạt động về dân 
số-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản

 ■ Đánh giá lại việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cung ứng dịch vụ dân số-KHHGĐ và 
CSSK sinh sản của mạng lưới dân số các cấp và các đơn vị y tế có liên quan để phân 
công hợp lý nhiệm vụ của các cơ quan dân số và các cơ sở y tế trong các hoạt động 
chuyên môn lâm sàng và phi lâm sàng (chuyển chức năng chuyên môn lâm sàng về 
KHHGĐ cho các đơn vị y tế).
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 ■ Cần có sự cam kết, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, ban ngành trong các hoạt 
động phối hợp và hỗ trợ từ ngành giáo dục trong bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ em, các 
hoạt động trong kiểm soát và nâng cao chất lượng dân số, đăc biệt kiểm chế sự gia tăng 
tỷ số giới tính khi sinh.

4) Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB 

 ■ Xây dựng bổ sung các văn bản quy định và hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ, xây 
dựng chương trình hành động với các đề án cụ thể theo từng lĩnh vực nhằm thiết kế hệ 
thống chất lượng quốc gia và triển khai các hoạt động có hiệu quả. Tăng cường đào tạo 
và hướng dẫn triển khai áp dụng các phương pháp chất lượng tại các cơ sở khám, chữa 
bệnh.

 ■ Hoàn thiện bộ “Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”: Xây dựng tiêu chí chất lượng 
KCB đối với trạm y tế xã và các cơ sở khám, chữa bệnh khác; Xây dựng và ban hành quy 
định về xét nghiệm thường quy đối với người bệnh nội trú, ngoại trú, khám bệnh; Xây 
dựng và ban hành thí điểm chuẩn chất lượng lâm sàng đối với một số bệnh.

 ■ Thiết lập cơ chế khuyến khích tài chính, phi tài chính cho các cơ sở cung ứng dịch vụ có 
chất lượng. Trong đó, nghiên cứu xây dựng mô hình KCB BHYT ở tuyến xã phù hợp và 
có chính sách khuyến khích đối với trạm y tế xã đạt chất lượng.

 ■ Chuẩn hóa và tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm nâng cao khả năng 
đáp ứng và trình độ chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra 
hoạt động y tế tư nhân với sự phối hợp với chính quyền địa phương và Mặt trận tổ quốc, 
thành lập thanh tra khám, chữa bệnh ở các cấp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chuyên 
môn và việc tuân thủ các quy định pháp luật.

 ■ Thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập và thực hiện cơ chế kiểm định chất 
lượng độc lập nhằm đánh giá và công nhận chất lượng đối với các cơ sở khám, chữa 
bệnh; Xây dựng Đề án kiểm định chất lượng và Đề án đánh giá công nhận chất lượng 
bệnh viện.

 ■ Triển khai Đề án xây dựng phương pháp đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

 ■ Rà soát, lựa chọn ưu tiên biên soạn và xây dựng hướng dẫn chuyên môn có tính chất phổ 
biến, thông thường để ban hành trước. Xây dựng và ban hành hướng dẫn phòng ngừa và 
xử lý sự cố y khoa tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 ■ Xem xét điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng: cấp chứng chỉ cho người 
hành nghề có sát hạch tay nghề, cấp chứng chỉ có thời hạn và gắn kết với đào tạo liên tục. 

5) Giảm quá tải bệnh viện

 ■ Tích cực triển khai các đề án giảm quá tải bệnh viện, bệnh viện vệ tinh, tập trung chuyển 
giao kỹ thuật, nâng cao năng lực cho tuyến dưới, chú trọng đến việc quản lý các bệnh 
mạn tính, BKLN. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y tế dự phòng 
trong việc truyền thông giáo dục, quản lý và nâng cao sức khỏe, phòng bệnh tích cực và 
chủ động.
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 ■ Tăng cường chuyển tuyến có phản hồi hiệu quả từ tuyến trên về tuyến dưới. 

 ■ Tăng cường kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ, đặc biệt là tăng cường điều trị ngoại 
trú, kiểm soát nhập viện điều trị nội trú, mở rộng các loại hình điều trị ban ngày, phẫu 
thuật ban ngày, bổ sung loại hình này vào các loại hình cơ sở KCB trong Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh và có chính sách giá dịch vụ y tế phù hợp. 

6) Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện

 ■ Đưa tiêu chuẩn đã được đào tạo về quản lý bệnh viện là điều kiện bổ nhiệm vị trí lãnh 
đạo, quản lý bệnh viện.

 ■ Tạo điều kiện cho các nhà quản lý bệnh viện tham gia các diễn đàn quản lý bệnh viện 
trong nước và quốc tế.

7) Công tác y học cổ truyền

 ■ Tiếp tục thực hiện Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát 
triển y dược cổ truyền đến năm 2020 và Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 30/10/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg (2014) 
về việc phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các 
bệnh viện y học cổ truyền trong toàn quốc giai đoạn 2013-2025”.

 ■ Đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động hành nghề YDCT tư nhân đặc biệt đối với các cơ 
sở hành nghề KCB bằng YHCT có thầy thuốc nước ngoài.

3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản trong Kế hoạch 5 năm, 
2011-2015 và Mục tiêu Thiên niên kỷ 

Năm 2013 đã qua một nửa thời gian thực hiện Kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 
2011-2015. Tiến độ thực hiện các mục tiêu kế hoạch được theo dõi trong Bảng 12. Trong nhóm 
các chỉ tiêu đầu vào, so sánh với chỉ tiêu năm 2013, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu ước tính 
đạt hay vượt kế hoạch bao gồm số dược sĩ đại học/vạn dân, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ, tỷ lệ 
trạm y tế xã có y sĩ sản nhi, hộ sinh và giường bệnh viện công lập/vạn dân. Hai chỉ số không 
đạt mục tiêu là số bác sĩ/vạn dân và tỷ lệ thôn, bản, ấp, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động. 
Hiện nay hệ thống thông tin y tế và đăng ký hành nghề chưa có số liệu về số bác sĩ tư nhân nên 
số này chỉ thể hiện số bác sĩ làm việc trong khu vực công lập/vạn dân. Nếu tính được cả các bác 
sĩ hành nghề tư nhân, kết quả sẽ vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ thôn, bản, ấp, tổ dân phố có nhân viên y tế 
hoạt động là 75,5%.

Trong nhóm các chỉ tiêu hoạt động, có một chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra và một chỉ 
tiêu không đạt kế hoạch. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vượt kế hoạch đề ra 
cho đến năm 2015. Với tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, năm 2013 là năm đầu tiên thu thập 
số liệu hoàn toàn theo tiêu chí mới trong Kế hoạch 5 năm. Kết quả cho thấy, chỉ có 42% số xã 
đạt các tiêu chí quốc gia mới về y tế xã, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 50% vào năm 2013. 
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Bảng 12: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản trong Kế hoạch 5 năm, 2011-2015 

TT Chỉ số Năm 
2010

Năm 
2011

Năm 
2012 Năm 2013 Mục tiêu 

2015
1 Các chỉ tiêu đầu vào
2 Số bác sĩ/vạn dân 7,20 7,33 7,46 7,5 (7,6) 8
3 Số dược sĩ đại học/vạn dân 1,8 1,9  1,96 2,1 (1,5) 1,8

4 Tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế 
hoạt động (%) 78,8 82,9 82,2 75,5 (ước) 

(88) 90

5 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ (%) 70,0 71,9 73,5 76,9 (76) 80

6 Tỷ lệ trạm y tế xã có y sĩ sản nhi, 
hộ sinh (%) 95,6 95,3 96,4 97,3 (>95) >95

7 Giường bệnh viện công lập/vạn 
dân (không kể TYT xã)* 21,7 22,5 23,5 24,2 (22,0) 23,0

8 Các chỉ tiêu hoạt động

9
Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi tiêm đầy đủ 
(%) (7 loại vắc xin năm 2010 và 8 
loại năm 2011-2015)

94,6 96,0 95,9 91,4 (>90) >90

10

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về 
y tế (Số liệu báo cáo không tách 
được số xã áp dụng chuẩn cũ và 
số xã áp dụng tiêu chí mới nên 
có sự pha trộn trong số liệu 2011, 
2012)

80,1 
(chuẩn 

cũ)
76,8 73,4 42 (50) 60

11 Các chỉ tiêu đầu ra
12 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) 60,3 65,0 66,4 68,5 70§

13 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 72,9 73,0 73,0 73,1 (73,6) 74,0

14 Tỷ số tử vong mẹ (/100 000) 69 
(2009) .. .. .. 58,3

15 Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi (‰) 15,8 15,5 15,4 15,3 (15,2) 14,8
16 Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi (‰) 23,8 23,3 23,2 23,1 (22,0) 19,3

17 Quy mô dân số (triệu người) 86,9 87,8 88,77 89,71 
(89,57) <93*

18 Mức giảm tỷ lệ sinh (‰) Giảm 
0,5

Giảm 
0,5

Tăng 
0,30

Tăng 0,1 
(giảm 0,1*)

Giảm 
0,10*

19 Tốc độ tăng dân số (%) 1,05 1,04 1,06 1,05 (0,95) 0,93

20 Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ 
trai/100 trẻ gái) 111,2 111,9 112,3 113,8 

(≤113) ≤113

21 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
ở trẻ em dưới 5 tuổi (%) 17,5 16,8 16,2 15,3 (15,5) 15,0

22 Tỷ lệ hiện nhiễm HIV/AIDS trong 
cộng đồng (%)† 0,212 0,225 0,237 0,242 

(<0,3) <0,3

Chú thích: 
Số liệu tính đến ngày 26/07/2014
Các mục tiêu từ Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015. Số trong ( ) là 
chỉ tiêu năm 2013. Mục tiêu được hiệu chỉnh trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân (538/2013/QĐ-
TTg) *Mục tiêu được hiệu chỉnh trong CTMTQG DS-KHHGĐ 2012-2015 (1199/2012/QĐ-TTg). †Số người mắc HIV 
(gồm cả giai đoạn AIDS và tử vong trong năm) trên tổng số dân ước tính của Tổng cục Thống kê. 
Nguồn: Chỉ số 1-9: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Chỉ số 10 và 12-17: Tổng cục Thống kê. Điều 
tra Biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2013; Chỉ số 11: Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 [76]; Chỉ số 18: Viện 
Dinh dưỡng, Thống kê dinh dưỡng; Chỉ số 19: Số người mắc HIV lấy từ hệ thống giám sát Cục Phòng chống HIV/
AIDS. Bộ Y tế. Dân số ước tính từ Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê.
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Trong nhóm các chỉ số đầu ra, chỉ có 2 chỉ số đạt và vượt mục tiêu năm 2013, đó là tỷ lệ 
hiện nhiễm HIV/AIDS duy trì dưới 0,3% dân số và tỷ lệ suy dinh dưỡng là 15,3%, giảm dưới 
mục tiêu năm 2013 (15,5%). Đối với tỷ số tử vong mẹ, thiếu số liệu cập nhật để đánh giá tình 
hình sau năm 2009. Tỷ lệ tham gia BHYT gần đạt mục tiêu năm 2015 (là mục tiêu điều chỉnh 
theo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân). Một số chỉ số gần đạt mục tiêu năm 2013 
bao gồm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, quy mô dân số. Các chỉ số chưa đạt mục tiêu là: tỷ 
suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn rất cao, tuổi thọ trung bình còn thấp, tốc độ tăng dân số cao, 
tỷ lệ sinh vẫn tăng và mức tăng tỷ số giới tính khi sinh vẫn cao hơn mục tiêu.  

Dù nhiều chỉ số chưa đạt mục tiêu đề ra cho năm 2013, nhưng hầu hết đều theo xu hướng 
cải thiện và có khả năng đến năm 2015 sẽ đạt mục tiêu của Kế hoạch 5 năm. Tuy nhiên, vẫn còn 
một số mục tiêu sẽ khó đạt theo kế hoạch. 

Khi xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011-2015, sự chênh lệch khá lớn về tình trạng 
sức khỏe giữa các vùng, miền, giữa các nhóm mức sống được nêu rõ là vấn đề cần giải quyết. 
Kết quả giám sát các chỉ số cơ bản về sức khỏe cho thấy dù xu hướng chung là cải thiện các chỉ 
số, nhưng sự chênh lệch giữa các vùng hầu như không giảm (Bảng 13). 

Bảng 13: Chênh lệch vùng đối với các chỉ số sức khỏe cơ bản 

Chỉ số đo lường mức độ chênh lệch (chỉ số    
của vùng cao nhất so với vùng thấp nhất) 2010 2011 2012 2013 

(ước)
Kết quả giảm 
chênh lệch

Tuổi thọ trung bình 1,1 1,1 1,1 1,1 Không thay đổi

IMR (số tử vong trên 1000 trẻ sinh ra sống) 2,8 2,6 2,9 2,9 Chênh lệch tăng

U5MR (số tử vong trên 1000 trẻ sinh ra sống) 2,9 2,7 2,9 2,9 Không thay đổi

MMR (trên 100 000 trẻ đẻ ra sống) n/a 2,9 3,6 n/a Chênh lệch tăng

Tỷ lệ SDD-thiếu cân 2,3 2,4 2,5 2,7 Chênh lệch tăng

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV (tính trên 100 000 dân) 6,9 n/a n/a 6,5 Chênh lệch giảm

Nguồn: Tuổi thọ, IMR, U5MR - Tổng cục Thống kê. Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2013 [27]; MMR - Số 
liệu từ Vụ Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế. SDD- Viện Dinh dưỡng [3]. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV - Số liệu từ Cục Phòng 
chống HIV/AIDS [77].

4. Tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong lĩnh 
vực y tế

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ gồm 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên 
Hợp Quốc, trong đó có Việt Nam, nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Trong 8 mục tiêu 
MDG, có 5 mục tiêu liên quan trực tiếp đến đến lĩnh vực y tế, bao gồm MDG 1 về xóa bỏ tình 
trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, MDG 4 nhằm giảm tỷ suất tử vong trẻ em, MDG 5 để nâng 
cao sức khỏe bà mẹ, MDG 6 về phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác và MDG 
7 liên quan bảo đảm bền vững về môi trường. 
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Tình hình thực hiện các MDG được đánh giá dựa trên các chỉ số giám sát của Liên Hợp 
Quốc. Bảng 14 tóm tắt tiến độ thực hiện các MDG và đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu. 
Đối với các mục tiêu khó đạt, tình hình được phân tích sâu hơn nhằm tìm ra giải pháp phù hợp. 
Một số chỉ tiêu không có số liệu thường xuyên không có trong bảng nhưng vẫn được phân tích 
dưới đây.

Việt Nam đã đạt hoặc có khả năng đạt hầu hết các MDG, nhưng vẫn còn một số mục 
tiêu cần nỗ lực mới đạt được. Đến hết năm 2013, các MDG đã đạt bao gồm giảm tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em, giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do sốt rét và tỷ lệ tiếp cận với nước sạch, hố xí 
hợp vệ sinh. Một số mục tiêu có khả năng đạt nếu tiếp tục tiến độ hiện nay như tỷ suất tử vong 
trẻ em dưới 1 tuổi, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV cần điều trị được tiếp cận với thuốc kháng vi rút 
và tỷ lệ hiện mắc bệnh lao. Một số chỉ số không có mục tiêu cụ thể, nhưng có xu hướng cải thiện 
như tăng khả năng tiếp cận toàn diện với CSSKSS (thể hiện ở các chỉ số về tỷ lệ khám thai, tỷ lệ 
phụ nữ sinh con có cán bộ y tế đỡ đẻ, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai và tỷ suất sinh vị thành 
niên) và tăng tỷ lệ phụ nữ mại dâm sử dụng bao cao su khi quan hệ với khách. Đáng lo ngại là 
một số mục tiêu khó đạt vào năm 2015 hoặc chỉ số theo xu hướng không tích cực như mục tiêu 
giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ số tử vong mẹ. Một số mục tiêu phụ cũng đáng cần 
quan tâm như mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng bao cao su ở người nghiện chích ma túy và gần đây 
là sự suy giảm trong tỷ lệ điều trị ARV đối với trẻ em có nhu cầu. 

Bảng 14: Chỉ số đánh giá tiến độ đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Mục tiêu Chỉ tiêu y tế Số liệu                   
và năm cơ sở Năm 2012 Năm 2013 Mục tiêu 

2015
Nguồn            
dữ liệu

Mục tiêu 1: Xoá đói giảm nghèo

Chỉ tiêu 1C: 
Giảm một 
nửa số 
người đói 
ăn 

1.8 Tỷ lệ suy 
dinh dưỡng 
trẻ em dưới 
5 tuổi 

41% (1990)
16,2%

15,3%
20,5%

Đã đạt được
Viện Dinh 
dưỡng [3] 

Mục tiêu 4: Giảm tử vong trẻ em

Chỉ tiêu 4A: 
Giảm 2/3 
tỷ suất tử 
vong trẻ em 
dưới 5 tuổi 

4.1 Tỷ suất 
tử vong trẻ 
em dưới 5 
tuổi 

58 (1990) 23,2 23,1
19,3

Khó đạt được

Tổng cục 
Thống kê 

[27]

4.2 Tỷ suất 
tử vong trẻ 
em dưới 1 
tuổi

44,4 (1990) 15,4 15,3
14,8

Có thể đạt 
được

Tổng cục 
Thống kê 

[27]

Mục tiêu 5: Nâng cao sức khoẻ bà mẹ và tiếp cận toàn dân với SKSS vào năm 2015

Chỉ tiêu 5A: 
Giảm 3/4 tỷ 
số tử vong 
mẹ 

5.1 Tỷ số tử 
vong mẹ 

233/100 000 
(1990)

69/100 000 
(2009) n/a

58,3/100 000
Khó đạt được

Tổng cục 
Thống kê 

[76]
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Mục tiêu Chỉ tiêu y tế Số liệu                   
và năm cơ sở Năm 2012 Năm 2013 Mục tiêu 

2015
Nguồn            
dữ liệu

Chỉ tiêu 5B: 
Đạt khả 
năng tiếp 
cận toàn 
diện với 
chăm sóc 
sức khoẻ 
sinh sản

5.5 Tỷ lệ phụ 
nữ sinh con 
được khám 
thai ít nhất 3 
lần trong 3 
thời kỳ (VN)

87,9% (2004) 89,4%
89,7%

n/a
Thống kê 
y tế, Bộ 

Y tế

Mục tiêu 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác

Chỉ tiêu 6A: 
Chặn đứng 
và giảm sự 
lây nhiễm 
HIV/AIDS

6.1 Tỷ lệ 
hiện nhiễm 
HIV nhóm 
tuổi 15-24; 
các nhóm 
nguy cơ cao 

15-24 (2000) 
0,22%

PNMD: 5,3%
MSM: 1,8%

NCMT: 22,1%

15-24: 0,17%
PNMD: 6,9%
MSM: 12,5%
NCMT: 24,7%

15-24: 0,16%
PNMD: 6,9%
MSM: 13,9%

NCMT: 
23,9%

Cục 
Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
[21].

Chỉ tiêu 6B: 
Đến 2010 
bao phủ 
toàn bộ việc 
chữa trị 
HIV/AIDS 
cho các đối 
tượng cần 

6.4 Tỷ lệ 
người nhiễm 
HIV giai 
đoạn nặng 
được tiếp 
cận với 
thuốc kháng 
vi rút

5% (ƯTDB, 
2005)

Chung 59,9%
Người lớn: 

58,9% 
Trẻ em: 86,3%

Chung 67,6%
Người lớn: 

67,1%
Trẻ em: 
79,2%

70%
Có thể đạt 

được

Cục 
Phòng 
chống 

HIV/AIDS 
[78]

Chỉ tiêu 6C: 
Đến năm 
2015, chặn 
đứng và bắt 
đầu giảm số 
bệnh nhân 
mắc sốt rét

6.6 Tỷ lệ 
mắc và tử 
vong do sốt 
rét

Mắc
96/100 000 
Tử vong:

0,031/
100 000 (2000)

Mắc
39/100 000 
Tử vong:

0,006/
100 000 

Mắc
33/100 000
Tử vong: 

0,006/
100 000 

Mắc: 
<40/100 000

Tử vong: 
<0,02/ 

100 000 
Đã đạt được

Cục 
YTDP 
[20]

Chỉ tiêu 6D: 
Khống chế 
bệnh lao

6.7 Tỷ lệ 
hiện mắc lao 

375/100 000 
(2000) 113,8/ 100 000 111,2/ 

100 000
187/100 000
Đã đạt được 

BYT [dựa 
trên số 

phát hiện] 

403/100 000 
(1990) 218/100 000 n/a

187/100 000
Khó đạt được 

LHQ [số 
ước tính] 

Mục tiêu 7: Bảo đảm môi trường bền vững (trọng tâm vào nước sạch và điều kiện vệ sinh)

Chỉ tiêu 
7C: Giảm 
một nửa 
số người 
không được 
tiếp cận bền 
vững với 
nước uống 
sạch và 
điều kiện vệ 
sinh cơ bản 

7.1 Tỷ lệ dân 
số sử dụng 
hố xí hợp vệ 
sinh

37% (1990) 75% n/a
68,5%

Đã đạt được

WHO/
UNICEF 
JMP [79]

7.2 Tỷ lệ dân 
số sử dụng 
nguồn nước 
uống hợp vệ 
sinh 

57% (1990) 95% n/a
78,5 

Đã đạt được

WHO/
UNICEF 
JMP [79]
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Mục tiêu 1C: Giảm một nửa số người đói ăn

Kết quả đã đạt được: 

Chỉ số đánh giá mục tiêu này là tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi). Trên 
toàn quốc Việt Nam đã đạt được mục tiêu này trước thời hạn năm 2015 với các mức độ suy dinh 
dưỡng nhẹ, vừa và nặng (Bảng 15).

Bảng 15: Tình hình giảm suy dinh dưỡng trẻ em trong thời gian từ 1990 đến 2015

Chỉ số 1990 2013 Mục tiêu 2015 Tình trạng

Tỷ lệ SDD nhẹ cân ở trẻ em <5 tuổi 41% 15,3% 20,5% Đã đạt được, cần duy 
trì bền vững

Tỷ lệ SDD nhẹ cân mức độ nặng ở 
trẻ em <5 tuổi 11% 1,5% 5,5% Đã đạt được, cần duy 

trì bền vững
Tỷ lệ SDD nhẹ cân mức độ vừa ở 
trẻ em <5 tuổi 30% 13,8% 15,0% Đã đạt được, cần duy 

trì bền vững
Nguồn: Viện Dinh dưỡng. Số liệu thống kê về tình trạng dinh dưỡng trẻ em qua các năm. 

Khó khăn, hạn chế: 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn có sự khác biệt khá lớn giữa các vùng miền (Hình 31). 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn rất cao ở vùng miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và đặc biệt ở 
Tây Nguyên, vùng duy nhất chưa đạt mục tiêu. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao/tuổi) 
ở trẻ em dưới 5 tuổi năm 2013 còn ở mức cao (25,9%), so với các nước đang phát triển trong 
khu vực Việt Nam đứng thứ 6, với tỷ lệ thấp còi cao hơn Trung Quốc, Thái Lan, Mông Cổ, Ma-
lai-xi-a và Xri Lan-ca. Đến năm 2013, vẫn còn 4 tỉnh có tỷ lệ này ở mức trên 35%, được coi là 
mức rất cao theo xếp loại của WHO.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng tới dinh dưỡng trẻ em như các yếu tố môi trường, kinh tế, xã 
hội và chính trị, đặc biệt tình trạng nghèo đói [80]. Tuy nhiên, các can thiệp y tế và dinh dưỡng có 
thể khắc phục thiếu dinh dưỡng trẻ em. Theo WHO, các chương trình can thiệp có hiệu quả ở Việt 
Nam cũng như trên thế giới gồm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là khi 
có thai, tẩy giun, giáo dục dưỡng về nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vitamin A và kẽm, cho trẻ ăn 
bổ sung hợp lý từ 5-24 tháng tuổi và chuyển giao/hỗ trợ tiền mặt có điều kiện [81]. 

Hình 31: Xu hướng giảm tỷ lệ thấp còi theo vùng, 2010-2013
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Kiến thức, thực hành dinh dưỡng chưa hợp lý còn phổ biến ở các bà mẹ và các thành viên 
trong gia đình, đặc biệt ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số [82], [83]. Năm 2014, chỉ 
26,5% trẻ em đã được bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ sau khi sinh, chỉ 24,3% trẻ em đã được bú sữa 
mẹ hoàn toàn dưới 6 tháng và 49% chủ yếu bú sữa mẹ dưới 6 tháng, chỉ 65,6% trẻ em tiếp tục bú 
sữa mẹ khi được 1 tuổi. Khi bắt đầu cho ăn bổ sung thức ăn, chỉ 90,5% trẻ em từ 6-23 tháng tuổi 
có số lần ăn tối thiểu, chỉ 46,9% có chế độ phù hợp với độ tuổi. Chỉ 83,4% trẻ em được bổ sung 
vitamin A [84]. Tình hình trầm cảm sau sinh cũng có tương quan với tình trạng dinh dưỡng trẻ 
em; ước tính khoảng một phần ba người mẹ ở Việt Nam có triệu chứng trầm cảm sau sinh [85]. 
Mạng lưới triển khai hoạt động về dinh dưỡng chưa ổn định, đội ngũ cán bộ làm công tác dinh 
dưỡng ở cộng đồng, trường học và trong bệnh viện còn thiếu và yếu. Chiến lược dinh dưỡng có 
thực hiện đào tạo cán bộ về dinh dưỡng… Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp ở một 
số địa phương về dinh dưỡng còn hạn chế. Ngân sách đầu tư còn hạn hẹp, trong khi đó, kinh phí 
hỗ trợ của quốc tế cho các hoạt động về dinh dưỡng ở Việt Nam ngày càng giảm dần.

Mục tiêu 4: Giảm tử vong trẻ em

Các kết quả đã đạt được: 

Trong vòng 10 năm qua, tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi đã 
giảm từng năm. Năm 2013 ước tính tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi của Việt Nam đã giảm 
gần 2/3, có khả năng đến năm 2015 sẽ đạt mục tiêu. 

Khó khăn, hạn chế:

Từ 1990 đến 2013, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi chỉ giảm được 60%, còn cần nỗ 
lực lớn mới đạt được mục tiêu giảm tiếp gần 4 ca tử vong dưới 5 tuổi trên 1000 trẻ sinh ra trong 
2 hai năm 2014 và 2015 (Hình 32). Có sự khác biệt khá lớn về tử vong trẻ em giữa các vùng 
miền. Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc là 2 vùng có tỷ suất tử vong trẻ em dưới 
1 tuổi và dưới 5 tuổi cao nhất cả nước. Tỷ suất tử vong trẻ em tại khu vực nông thôn cũng cao 
hơn gấp 2 lần so với khu vực thành thị. Năm 2013, ước tính tổng số tử vong dưới 5 tuổi ở Việt 
Nam là khoảng 26 600 trẻ em. Cứ 1000 trẻ em sinh ra, ước tính là có 6,9 trẻ em tử vong trong 
tuổi từ 0-6 ngày tuổi, 2,6 trẻ tử vong trong nhóm từ 7-28 ngày tuổi, 3,7 trẻ tử vong trong nhóm 
từ 29 ngày đến 365 ngày tuổi và 5,4 trẻ tử vong trong nhóm từ 1 đến 5 tuổi [86] Như vậy, trong 
tổng số trẻ em tử vong trước 5 tuổi, hơn một nửa tử vong trước 1 tháng tuổi, khoảng 30% tử 
vong trong giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi. 

Hình 32: Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi theo vùng, 2010-2013
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Năm nguyên nhân chính gây tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là biến chứng trước sinh (27,0%), 
dị tật bẩm sinh (19,3%), ngạt thở khi sinh (10,3%), viêm phổi (10,0%), bệnh truyền nhiễm khác 
(9,1%) (Hình 33). Tai nạn/chấn thương chiếm 4,6% tổng số tử vong trẻ em dưới 5 tuổi [87]. Suy 
dinh dưỡng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới bệnh tật và tử vong trẻ em [80]

Hình 33: Nguyên nhân chính gây tử vong trẻ em ở Việt Nam, 2010
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WHO đã nghiên cứu hiệu quả chi phí của các can thiệp thiết yếu nhất nhằm giảm tử vong 
trẻ em, trong đó có các can thiệp trước sinh, trong sinh, sau sinh có thể thực hiện kể cả trong 
điều kiện khiếm tốn về nguồn lực. Các can thiệp được chia theo loại chỉ có thể thực hiện tại cơ 
sở chuyển tuyến, hoặc tại cơ sở CSSKBĐ hoặc tại cộng đồng [88].

Ở Việt Nam, một số nghiên cứu phát hiện các yếu tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng tới tử 
vong trẻ em như mẹ có trình độ học vấn thấp, gia đình dân tộc thiểu số [89], ít sử dụng dịch vụ 
y tế do khoảng cách địa lý [90]. Việt Nam đã thực hiện nhiều can thiệp trong danh mục các can 
thiệp thiết yếu được WHO khuyến cáo, nhưng mức độ bao phủ chưa đủ cao và tác động chưa 
đủ hiệu quả. Các can thiệp liên quan thời kỳ mang thai và sinh con rất quan trọng nhằm giảm 
tử vong liên quan đẻ non, đẻ thiếu cân, khuyết tật bẩm sinh. Các can thiệp cải thiện dinh dưỡng 
giúp giảm tỷ lệ sinh thiếu cân, và nâng cao sức đề kháng trẻ em chống lại bệnh tật. Tiêm chủng 
mở rộng bao phủ nhiều loại vắc xin được cấp miễn phí, nhưng kết quả của Điều tra Đánh giá 
các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2014 cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ thấp hơn so với tỷ lệ 
tiêm chủng theo báo cáo, như tỷ lệ tiêm phòng đủ 3 mũi vắc xin phòng bạch hầu, ho gà và uốn 
ván chỉ đạt 88,6% và tỷ lệ tiêm phòng sởi chỉ đạt 86,2% [84]. Vắc xin Haemophilus influenza 
týp B (Hib) mới được đưa vào Chương trình TCMR trong mũi tiêm kết hợp viêm gan B, uốn 
ván, ho gà và bạch hầu (Quinvaxem) từ năm 2010. Đến năm 2013, do nhiều ca tai biến, tử vong, 
Bộ Y tế đã cho ngừng tiêm để điều tra. Khi triển khai lại tiêm Quinvaxem, lại có thêm một số 
trường hợp trẻ tử vong. Do những biến chứng này, một bộ phận người dân mất tin tưởng vào 
Chương trình tiêm chủng và không đưa con đi tiêm. Hậu quả là năm 2014 có nhiều trường hợp 
mắc và tử vong do bệnh sởi. Vẫn còn một số vắc xin chưa được đưa vào chương trình dù được 
WHO khuyến cáo như vắc xin phòng ngừa phế cầu khuẩn liên hợp (pneumococcal), vi rút Rota 
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(Rotavirus), viêm màng não (meningococcal) [88], và rubella [91] Theo Điều tra đánh giá các 
Mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2014, quản lý một số bệnh hay mắc ở trẻ em chưa hiệu quả, như 
tỷ lệ trẻ em bị tiêu chảy được điều trị mất nước và tiếp tục cho ăn chỉ đạt 57,8%, tỷ lệ trẻ em có 
dấu hiệu viêm phổi được chăm sóc tại cơ sở y tế phù hợp là 81,1% và được điều trị kháng sinh 
chỉ đạt 88,2%. Theo kết quả điều tra năm 2011, nguy cơ tai nạn chấn thương ở trẻ em rất cao, 
94% trẻ em dưới 5 tuổi bị để ở nhà một mình hoặc chỉ được một trẻ khác dưới 10 tuổi chăm 
sóc [84].

Mục tiêu 5: Nâng cao sức khoẻ bà mẹ và tiếp cận toàn dân với CSSKSS vào năm 2015

Các kết quả đã đạt được

Tỷ số tử vong mẹ ở Việt Nam đã giảm hơn 3 lần từ 233/100 000 trẻ đẻ sống vào năm 
1990 xuống còn 69/100 000 trẻ đẻ sống vào năm 2009, năm gần đây nhất có số ước tính tín 
cậy được của Việt Nam. Đến năm 2013, một nghiên cứu so sánh quốc tế ước tính tỷ số tử vong 
mẹ ở Việt Nam là 49/100 000 trẻ đẻ sống, nhưng khoảng không chắc chắn dao động từ 29 đến 
84/100 000 nên chưa khẳng định được chắc chắn rằng Việt Nam đã đạt MDG liên quan tử vong 
mẹ. Với số liệu ước tính này, Việt Nam được xếp thứ 34 trên thế giới về thành tích giảm tử 
vong mẹ [2]. Báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về bà mẹ trẻ em 
của WHO (Countdown) năm 2014 cho thấy Việt Nam đã giảm được 4,4 trường hợp tử vong 
mẹ/100 000 trẻ đẻ sống/năm trong giai đoạn 1990-2013 và được xếp thứ 13 trong số 75 nước 
có mức giảm gánh nặng tử vong mẹ nhanh [92].

Ngoài việc giảm tử vong mẹ, công tác CSSKSS đã có rất nhiều tiến bộ như tăng tỷ lệ 
khám thai ít nhất một lần bởi cán bộ y tế (lên 95,8%), tỷ lệ được đỡ đẻ bởi cán bộ y tế có chuyên 
môn (93,8%) và tỷ lệ sinh con tại cơ sở y tế (93,6%) theo kết quả điều tra đánh giá các mục tiêu 
trẻ em và phụ nữ năm 2014 [84]. Mạng lưới cung cấp dịch vụ CSSKSS ngày càng được mở 
rộng. Ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tỷ lệ sản phụ đẻ tại nhà cao, cùng với 
việc tuyên truyền vận động, khuyến khích sản phụ đến đẻ tại cơ sở y tế, Bộ Y tế đã quan tâm 
triển khai các loại hình đào tạo cô đỡ thôn bản biết về quản lý thai và đỡ đẻ sạch, đẻ an toàn, 
phát hiện và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp nguy cơ cao nhằm giảm tai biến sản khoa, 
giảm tử vong mẹ.

Khó khăn, hạn chế

Mặc dù tử vong mẹ đã giảm đáng kể trong giai đoạn 1990-2009, nhưng giai đoạn 2006-
2009, tỷ số tử vong mẹ giảm không đáng kể. Do đó, để hoàn thành được Mục tiêu vào năm 
2015, Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn. Tử vong mẹ tuy đã giảm nhưng vẫn còn có sự chênh 
lệch khá lớn giữa các khu vực, các vùng miền (tại các vùng miền núi chỉ số này gấp tới 3 lần so 
với vùng đồng bằng). 

Tránh mang thai ngoài ý muốn là yếu tố quan trọng để giảm tử vong mẹ. Các chỉ số về 
tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai, tỷ lệ phụ nữ có nhu cầu KHHGĐ không được đáp ứng và 
tỷ suất sinh vị thành niên là ba chỉ số đánh giá tình hình này. Hình 34 cho thấy vùng Trung du 
và miền núi phía Bắc có tỷ suất sinh vị thành niên cao. Tại hai vùng nghèo nhất (Tây Nguyên, 
Trung du và miền núi phía Bắc), tỷ lệ không được đáp ứng nhu cầu KHHGĐ cao hơn và tỷ lệ 
sử dụng biện pháp tránh thai thấp hơn vùng khác. 
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Hình 34: Một số chỉ số liên quan tiếp cận dịch vụ KHHGĐ theo vùng, 2011
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Nguồn: Tổng cục Thống kê. Điều tra đánh giá các Mục tiêu Trẻ em và Phụ nữ 2011 (MICS).

Các can thiệp giảm tử vong mẹ bao gồm một gói khám thai có sàng lọc và quản lý tăng 
huyết áp bằng thuốc để chống tiền sản giật, sàng lọc và điều trị thiếu máu, tư vấn về các dấu 
hiệu nguy hiểm cần đến cơ sở y tế ngay, các can thiệp có thể cung cấp tại cơ sở CSSKBĐ có 
cán bộ y tế được đào tạo đầy đủ. Khi sinh, có một số can thiệp hiệu quả có thể thực hiện ngay 
tại cơ sở CSSKBĐ bởi các cán bộ có chuyên môn như điều trị sản giật bằng magnesium sulphat, 
cấp thuốc tăng trương lực tử cung và quản lý tích cực giai đoạn III chuyển dạ để dự phòng xuất 
huyết, quản lý xuất huyết hậu sản, phát hiện và điều trị nhiễm trùng máu sau sinh. Một số can 
thiệp khác cần thực hiện tại bệnh viện như khởi phát chuyển dạ đối với phụ nữ có chỉ định, mổ 
đẻ theo chỉ định [88]. 

Hình 35: Tỷ lệ phụ nữ sinh con chưa được đáp ứng nhu cầu khám thai, đỡ đẻ theo vùng, 
2011
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Tình hình tại Việt Nam cho thấy còn có nhóm dân cư chưa tiếp cận với các can thiệp 
cần thiết để bảo đảm an toàn khi sinh (Hình 35). Tỷ lệ phụ nữ sinh con không đi khám thai chỉ 
5,4%, nhưng cao hơn nhiều tại Trung du và miền núi phía Bắc (16,2%), Tây Nguyên (11,2%), 
ở nhóm dân tộc thiểu số (24,9%), phụ nữ nghèo nhất (19,9%) và nhóm phụ nữ chưa học hết 
bậc tiểu học (57%). Chất lượng khám thai chưa bảo đảm đủ các dịch vụ cần thiết. Chung toàn 
quốc, chỉ 42,5% phụ nữ khám thai được đo huyết áp, xét nghiệm nước tiểu và máu, các bước 
cần thiết để phát hiện trường hợp cần điều trị chống sản giật, thiếu máu. Tỷ lệ khám thai có ba 
thành phần này ở Đông Nam Bộ rất cao (73,7%) nhưng ở Trung du và miền núi phía Bắc chỉ 
20,7% và ở Tây Nguyên chỉ 19,3%. 

Tình hình về các can thiệp trong giai đoạn chuyển dạ và sinh con cũng tương tự như vậy. 
Dù tỷ lệ đỡ đẻ bởi cán bộ có chuyên môn và tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế rất cao, nhưng có sự khác 
biệt rất lớn giữa các vùng, miền. Trong khi trên 99% phụ nữ ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng 
bằng sông Cửu Long được đỡ đẻ bởi cán bộ y tế có chuyên môn, tỷ lệ này ở Trung du và miền 
núi phía Bắc chỉ 78,3% và ở Tây Nguyên chỉ 79,7%. Tỷ lệ này đối với phụ nữ thiểu số chỉ đạt 
63,4%. Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại nhà vẫn còn rất cao: 22% ở Trung du miền núi phía Bắc, 20,7% ở 
Tây Nguyên và 38,3% với phụ nữ dân tộc thiểu số, so với tỷ lệ chung toàn quốc là 7,4% [84]. 
Kể cả phụ nữ có đẻ bởi cán bộ có chuyên môn hoặc tại cơ sở y tế, nhưng nhiều cơ sở y tế, kể cả 
đơn nguyên sơ sinh tại bệnh viện huyện, vẫn thiếu trang thiết bị, vật tư, thuốc hoặc kỹ năng cần 
thiết để bảo đảm can thiệp khi cần thiết để cứu mạng trẻ mới sinh. 

Mục tiêu 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác 

Chặn đứng và giảm sự lây nhiễm HIV/AIDS

Kết quả đã đạt được

Số ca HIV/AIDS mới phát hiện trong những năm gần đây đã giảm đáng kể so với năm 
2007, là đỉnh dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. Năm 2007, có 30 846 trường hợp nhiễm HIV mới 
phát hiện, năm 2013, con số này là 12 559 trường hợp, như vậy đã giảm khoảng 60% so với năm 
2007. Cũng trong thời kỳ này, số bệnh nhân AIDS và số tử vong liên quan đến HIV/AIDS cũng 
đã giảm khoảng 50%. Việt Nam vẫn giữ được tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số, thấp hơn mục 
tiêu đạt ra trong kế hoạch hành động giai đoạn 2004-2010. Các nhóm nguy cơ chính liên quan 
đến HIV/AIDS ở Việt Nam đó là nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm và tình dục đồng giới 
nam. Các chương trình can thiệp giảm hại được triển khai rộng rãi, gồm có phát bơm kim tiêm 
sạch, phát bao cao su. Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
methadon đang được nhanh chóng mở rộng. Tính đến tháng 10/2014, có 38/61 tỉnh, thành phố 
đã triển khai điều trị methadon, với 122 cơ sở, điều trị cho hơn 22 000 bệnh nhân, mang lại hiệu 
quả rất lớn về sức khỏe, phòng chống lây nhiễm HIV, cũng như góp phần vào ổn định trật tự, an 
ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Điều trị ARV cũng được triển khai rộng rãi, với 318 phòng 
khám ngoại trú trên toàn quốc, điều trị cho gần 90 000 bệnh nhân HIV/AIDS, đạt 67,6%, và có 
khả năng tốt sẽ đạt mục tiêu là 70% vào năm 2015 [78].

Khó khăn, hạn chế

Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức trong phòng chống HIV/AIDS. Dù số người nhiễm 
HIV mới được phát hiện hằng năm đã giảm nhưng vẫn còn khá cao. Hiện nay, mỗi năm Việt 
Nam vẫn phát hiện được khoảng 12 000-14 000 người nhiễm HIV mới. Theo các chuyên gia 
tính toán, nếu muốn khống chế được đại dịch HIV/AIDS, Việt Nam cần phải hạ số người nhiễm 
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HIV mới hằng năm xuống dưới 1000 người/năm [37]. Mặc dù số nhiễm mới hằng năm giảm, 
nhưng số người nhiễm HIV luỹ tích trên toàn quốc tiếp tục tăng, ước tính đến cuối năm 2013 
cả nước có khoảng 256 000 người nhiễm HIV [77]. HIV/AIDS vẫn là một gánh nặng lớn đối 
với sức khỏe người dân, là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng hàng thứ 3 và là nguyên nhân 
gây gánh nặng bệnh tật tính theo DALY đứng hàng thứ 6 [93]. Đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam 
vẫn đang ở giai đoạn tập trung, chủ yếu ở một số nhóm có nguy cơ cao, như: tiêm chích ma túy 
(chiếm 32%), phụ nữ mại dâm và khách hàng của họ (chiếm 31%), và những người có quan hệ 
tình dục thường xuyên với các nhóm nguy cơ cao, như nghiện chích, tình dục đồng giới nam 
(chiếm 24%), mặc dù ở một số khu vực, tỷ lệ hiện mắc đã đạt đến mức độ dịch [21]. 

Mức độ bao phủ các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS còn hạn chế. Dù tỷ lệ có hiểu biết 
toàn diện về HIV/AIDS có tăng ở nhóm phụ nữ 15-24 tuổi (25,% năm 2000 lên 51,1% năm 
2011), nhưng ở nam giới tỷ lệ này đã giảm từ 50,3% năm 2005 xuống còn 44,1% năm 2009 
[94]. Năm 2013, tỷ lệ phụ nữ mại dâm tiếp cận với chương trình dự phòng HIV/AIDS là 51% và 
nam quan hệ tình dục đồng giới là 42,3%. Tỷ lệ sử dụng bao cao su có tăng ở phụ nữ bán dâm, 
nhưng đối với nam quan hệ tình dục đồng giới hầu như không thay đổi và đối với người nghiện 
chích ma túy tỷ lệ sử dụng bao cao su đã giảm (Hình 36) [78]. Tốc độ tăng số lượng bệnh nhân 
tham gia điều trị methadon vẫn còn chậm, so với chỉ tiêu đặt ra năm 2015 (80 000 người được 
điều trị) thì hiện nay chỉ đạt khoảng 27% [4]. 

Hình 36: Tỷ lệ dùng bao cao su trong lần quan hệ tình dục nguy cơ cao gần đây nhất, 
2009-2013
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Chú thích: Không có số liệu của năm 2010. Nguồn: UNGASS 2012, 2014 [78]. 

Dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu. Tỷ lệ xét 
nghiệm phát hiện HIV ở phụ nữ mang thai chỉ đạt 49,7% năm 2013 và tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV 
mang thai được sử dụng thuốc kháng vi rút dự phòng đã tăng từ 49,1% năm 2010 lên 57% năm 
2013 nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu [78]. Năm 2013, theo dự báo tổng số trẻ em từ 0 đến 14 
tuổi nhiễm HIV là 5904 người [21]. Hiện tại mới chỉ có 226 cơ sở dự phòng lây truyền HIV từ 
mẹ sang con, trong đó có 132 cơ sở thuộc tuyến huyện, chiếm 25% số huyện toàn quốc. Điều 
trị ARV đã được mở rộng, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; tỷ lệ bệnh nhân điều trị muộn 
vẫn còn cao.

Đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS từ NSNN ở mức rất thấp và đang giảm nghiêm 
trọng. Khoảng 80% kinh phí cho phòng chống HIV/AIDS là dựa vào viện trợ nước ngoài. 
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Khoảng 95% kinh phí mua thuốc ARV và 100% kinh phí mua thuốc methadon là do các tổ 
chức quốc tế viện trợ. Các nguồn viện trợ còn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, chi trả lương, phụ 
cấp cho cán bộ, hỗ trợ các khóa đào tạo chuyên môn... Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước 
có mức thu nhập trung bình thấp, nhiều nguồn viện trợ cho phòng chống HIV/AIDS đang bị 
cắt giảm nhanh và sẽ hết viện trợ vào năm 2016-2017. Nếu không có các nguồn NSNN và các 
nguồn kinh phí khác bổ sung kịp thời, Việt Nam khó có thể đạt và duy trì được các thành quả 
thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về phòng chống HIV/AIDS. Các cơ sở điều trị HIV/
AIDS chưa đáp ứng được các điều kiện của Thông tư số 09/2011/TT-BYT nên chưa được phép 
thanh toán qua BHYT [95]. Trong bối cảnh các nguồn viện trợ cung cấp dịch vụ cho điều trị 
HIV đang bị cắt giảm thì việc cung cấp dịch vụ qua hệ thống BHYT được xem xét như là nguồn 
chính nhằm duy trì sự bền vững của công tác điều trị HIV/AIDS. 

Tình trạng phân biệt, kỳ thị đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn cao và là rào 
cản quan trọng cho việc xét nghiệm phát hiện HIV sớm và chuyển gửi đến dịch vụ chăm sóc 
điều trị [78] chưa có nhiều can thiệp làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử.

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS đang thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ tại tất 
cả các tuyến. Đây là rào cản cho việc mở rộng chương trình điều trị và công tác can thiệp giảm 
tác hại. Nguyên nhân chính do công việc căng thẳng và vất vả, trong khi thu nhập còn quá thấp.

Chặn đứng và bắt đầu giảm số bệnh nhân mắc sốt rét 

Kết quả đã đạt được

Chương trình Phòng chống sốt rét đã đạt được những thành công lớn trong việc làm 
giảm mắc và giảm tử vong do sốt rét. So với năm 2000, số bệnh nhân sốt rét năm 2012 đã giảm 
gần 77% và số tử vong do sốt rét đã giảm gần 94% (Hình 37). Việt Nam đã đạt được mục tiêu 
quốc gia là giảm tỷ lệ mắc sốt rét dưới 40/100 000 dân và tỷ lệ tử vong dưới 0,02/100 000 dân. 
Tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do sốt rét ở Việt Nam tương đối thấp so với nhiều nước đang phát 
triển ở châu Á (xem thêm Hình 6). Có khả năng tốt Việt Nam sẽ đạt mục tiêu loại trừ sốt rét 
trước năm 2030.

Hình 37: Xu hướng mắc và tử vong do sốt rét, 2000-2012
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Khó khăn, hạn chế

Việt Nam hiện nay trong giai đoạn kiểm soát sốt rét nhằm duy trì bền vững những thành 
quả giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét và tiến tới loại trừ bệnh này toàn quốc vào năm 2030. 
Dù tỷ lệ mắc và tử vong đã giảm đáng kể, hằng năm vẫn có gần 20 000 người mắc sốt rét và tỷ 
lệ mắc hầu như không giảm từ 2009 đến 2012. Theo ước tính của WHO, hiện nay có 34 triệu 
người sống trong vùng lưu hành sốt rét, trong đó 16 triệu người sống trong vùng có nguy cơ cao, 
hầu hết là ở vùng rừng núi, vùng sâu vùng xa, nghèo. Hằng năm, hơn 3 triệu lượt người được 
xét nghiệm do nghi sốt rét [7]. Di biến động dân cư vào vùng sốt rét lưu hành và qua lại biên 
giới còn nhiều. Hiệu quả phòng chống sốt rét ở vùng đồng bào dân tộc ít người còn thấp do một 
số tập quán sinh hoạt, lao động (như thường xuyên ngủ rừng, rẫy không sử dụng màn,…). Ký 
sinh trùng sốt rét kháng thuốc có xu hướng gia tăng và có nguy cơ lan rộng ra các địa phương 
khác trên toàn quốc. 

Các hoạt động chính để ngặn chặn sốt rét là kiểm soát véc tơ truyền bệnh sốt rét và bảo 
vệ cá nhân chủ yếu dựa vào việc sử dụng màn ngủ tẩm hóa chất diệt muỗi thông thường theo 
khuyến cáo của WHO. Khó khăn chủ yếu là thiếu kinh phí thực hiện kế hoạch và chiến lược 
phòng, chống sốt rét.

Khống chế bệnh lao

Kết quả đã đạt được

Công tác chống lao đã được triển khai rộng khắp toàn quốc. Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân 
lao trên tổng số ước tính mắc lao có tăng lên qua các năm từ 29% năm 1990 lên 56% năm 2000, 
và 76% năm 2012. Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh lao ở bệnh nhân AFB (+) cũng đạt tỷ lệ cao, 92% 
trở lên các năm từ 2000 đến 2012. Nhờ hiệu quả của Chương trình phòng, chống lao, tỷ lệ mắc 
lao các thể/100 000 dân đã giảm từ 353 (năm 2000) xuống còn 218/100 000 vào năm 2012 theo 
ước tính của WHO [8]. Như vậy, nếu tiếp tục nỗ lực lớn, có khả năng đạt được mục tiêu giảm 
tỷ lệ mắc xuống 187/100 000 dân vào năm 2015. 

Khó khăn, hạn chế

Tình hình dịch tễ bệnh lao có diễn biến phức tạp và số bệnh nhân còn cao, số bệnh nhân 
được phát hiện bệnh lao có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2010-2013 (Hình 20). Hiện nay, 
với số người mắc lao ước tính khoảng 200 000 người, Việt Nam được WHO xếp thứ 12 trong 
22 nước có số bệnh nhân lao cao nhất và xếp thứ 14 trong 27 nước có lao đa kháng cao nhất thế 
giới. Tỷ lệ lớn bệnh nhân lao AFB âm tính và lao ngoài phổi gây khó khăn trong chẩn đoán bệnh 
(Hình 38). Số bệnh nhân lao đa kháng thuốc có xu hướng tăng, năm 2013 ước tính khoảng 3800 
bệnh nhân (khoảng 4% số người được xét nghiệm xác nhận mắc bệnh lao) gồm cả bệnh nhân 
mới và tái phát. Trong nhóm bệnh nhân tái phát, ước tính 23% mắc bệnh lao đa kháng thuốc. 
Ước tính khoảng 9300 người nhiễm HIV cùng mắc bệnh lao nhưng hiện nay chỉ có khoảng 66% 
bệnh nhân lao được xét nghiệm để phát hiện HIV [8].

Nguồn lực thực hiện Chương trình phòng, chống lao thiếu nghiêm trọng. Năm 2013 
ngân sách ước tính 66 triệu USD, trong đó 8% được NSNN cấp kinh phí, 20% được viện trợ 
quốc tế cấp kinh phí, còn lại chưa có nguồn tài chính [8]. Nhân lực mạng lưới chống lao thiếu 
và thường xuyên thay đổi. Các kỹ thuật mới trong phòng chống lao hứa hẹn hiệu quả cao, nhưng 
còn đắt tiền, cần đầu tư kinh phí lớn.
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Hình 38: Cơ cấu các loại bệnh nhân lao được phát hiện, 2005-2013
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Kết quả đã đạt được

Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra “Joint Monitoring Program for Water Supply and 
Sanitation” (JMP) do WHO, UNICEF phối hợp với Tổng Cục Thống kê tiến hành cho thấy Việt 
Nam đã đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ về lĩnh vực nước và vệ sinh từ năm 2010. Tỷ lệ người dân 
được tiếp cận nước sạch năm 1990 là 62%, đến năm 2012 đã tăng lên 95%. Tỷ lệ người dân có 
nhà tiêu hợp vệ sinh là 37% năm 1990, tăng lên 75% năm 2012. Gánh nặng bệnh tật do sử dụng 
nước không sạch và hố xí không hợp vệ sinh chủ yếu do các bệnh tiêu chảy. Năm 1990, nhóm 
bệnh tiêu chảy đứng thứ 6 trong các bệnh gây gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam, nhưng đến năm 
2010 các bệnh tiêu chảy không còn trong 25 nhóm bệnh gây gánh nặng bệnh tật quan trọng 
nhất [93]. 

Khó khăn, hạn chế

Dù tiến bộ rõ rệt trong tỷ lệ người dân tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường, nhưng 
vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các vùng địa lý, các nhóm dân tộc và giữa thành thị với nông 
thôn. Tiến trình bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh được đánh giá rất tích cực, vượt mục tiêu đề ra, 
nhưng tỷ lệ này vẫn còn thấp ở khu vực nông thôn (Hình 39). Ở nông thôn vẫn còn 3% dân số 
không có hố xí và 26% có hố xí không hợp vệ sinh. Tiếp tục cải thiện tình hình vệ sinh nông 
thôn là mục tiêu đòi hỏi sự phối hợp liên ngành cao, gồm có Bộ Xây dựng (quản lý cấp nước 
và vệ sinh đô thị), Bộ NNPTNT (quản lý cấp nước nông thôn), Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(quản lý tài nguyên nước và bảo vệ nguồn nước) và Bộ Y tế (ban hành các tiêu chuẩn vệ sinh 
nước ăn uống, sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh).
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Hình 39: Cơ cấu loại hố xí khu vực nông thôn, 2000-2012
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Kết luận

Những phân tích đã nêu trên cho thấy sau hơn 20 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, 
với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ cùng cách tiếp cận phù hợp, Việt Nam 
được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các 
Mục tiêu Thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế. Trong số 74 nước trên thế giới, Việt Nam là 1 trong 
3 nước có tốc độ giảm tử vong mẹ cao [92]. Tuy nhiên, việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên 
kỷ trong lĩnh vực y tế còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là:

 ■ Thời gian để thực hiện các mục tiêu đã cam kết không còn nhiều, trong khi đó nhiều mục 
tiêu cần phải có nỗ lực lớn mới có thể đạt được. Mục tiêu giảm tử vong mẹ khó có khả 
năng đạt được nếu không có nỗ lực lớn. Mục tiêu phòng chống HIV/AIDS có khả năng 
không đạt được nếu không có sự nỗ lực vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và đầu tư 
thỏa đáng. Mục tiêu phổ cập dịch vụ CSSKSS cũng khó hoàn thành vì tình trạng không 
khám thai định kỳ, đẻ tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở các vùng khó khăn vẫn 
còn phổ biến. Mục tiêu về phòng chống sốt rét, lao và các bệnh khác cần tiếp tục nỗ lực 
để có thể đạt được mục tiêu vào năm 2015. Ngoài ra, xuất hiện một số vấn đề cần giải 
quyết như tình trạng thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng thể thấp còi, lao kháng thuốc, 
đồng nhiễm lao và HIV, các bệnh dịch mới nổi khác.

 ■ Có sự khác biệt lớn giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân cư và sự khác biệt này có 
xu hướng gia tăng. Tỷ số tử vong mẹ, tử vong trẻ em ở một số khu vực miền núi cao gấp 
3-4 lần so với khu vực đồng bằng, đô thị và gấp gần 2 lần so với mức trung bình toàn 
quốc. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em chung toàn quốc đã hoàn thành trước 
thời hạn, nhưng vẫn còn cao ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên. Một số chỉ tiêu đã giảm khá 
thấp nên tốc độ giảm trong những năm gần đây chậm lại rõ rệt, cần phải có nỗ lực rất lớn 
mới có thể đạt được mục tiêu đề ra vào năm 2015.

 ■ Đầu tư cho các Mục tiêu thiên niên kỷ về y tế chưa thỏa đáng. Nhiều chương trình, dự án 
thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về y tế chủ yếu sử dụng nguồn viện trợ nước 
ngoài. Trên 70% kinh phí của Chương trình phòng chống HIV/AIDS và 97% lượng 
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thuốc ARV đang điều trị cho người nhiễm HIV hiện nay là do các tổ chức quốc tế viện 
trợ. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp, vì vậy, nhiều 
nguồn viện trợ cho các chương trình, dự án đang bị cắt giảm nhanh. Nếu không có nguồn 
NSNN và các nguồn kinh phí khác bổ sung kịp thời, Việt Nam khó có thể đạt và duy trì 
được các thành quả thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về y tế.

 ■ Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với thực hiện Mục 
tiêu Thiên niên kỷ về y tế còn chưa cao; nhận thức của người dân, sự tham gia của các tổ 
chức, đoàn thể xã hội còn hạn chế, chủ yếu là do ngành y tế triển khai là chính. 

 ■ Năng lực cung cấp và mức độ bao phủ dịch vụ y tế còn hạn chế; y tế cơ sở còn rất nhiều 
khó khăn, thiếu cán bộ, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế nghèo nàn, lạc hậu, 
nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 ■ Hệ thống thông tin báo cáo còn nhiều hạn chế, số liệu thu thập chưa phản ánh đúng thực 
tế về tình hình tử vong trẻ em, đặc biệt không có số liệu về tử vong sơ sinh, chu sinh, 
chưa bảo đảm tính kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác hoạch định chính 
sách cũng như xây dựng kế hoạch can thiệp.

Để khắc phục các khó khăn, hạn chế nêu trên, tạo sự thêm sức bật để Việt Nam thực hiện 
thành công các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực y tế vào 
năm 2015, đồng thời duy trì bền vững và tiếp tục phát huy các kết quả đạt được sau năm 2015, 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát 
triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực y tế, trong đó đề ra 6 nhóm giải pháp là: 

 ■ Nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 
về thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế; 

 ■ Tăng cường huy động các nguồn tài chính để thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về 
y tế; 

 ■ Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế miền núi, vùng sâu, 
vùng xa; 

 ■ Triển khai tốt các các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để đạt được các Mục tiêu Thiên 
niên kỷ về y tế; 

 ■ Tăng cường hợp tác quốc tế; 

 ■ Tăng cường phối hợp liên ngành, tăng cường sự tham gia của các đoàn thể, quần chúng 
và người dân vào thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế. 

Nghị quyết đã chỉ rõ trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian còn lại để thực hiện các 
Mục tiêu Thiên niên kỷ không còn dài, vì vậy cần có nỗ lực lớn của Bộ Y tế với vai trò hướng 
dẫn chuyên môn kỹ thuật và nỗ lực của từng địa phương trong việc thực hiện các giải pháp, can 
thiệp cụ thể. 
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PHẦN HAI: TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT 
BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM
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Phần 2: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Giới thiệu
Phần chuyên đề của Báo cáo JAHR năm 2014 tập trung phân tích về tình hình phòng, 

chống BKLN nhằm đóng góp vào xây dựng chính sách và kế hoạch đáp ứng với nhóm bệnh gây 
gánh nặng bệnh tật rất lớn chưa được quan tâm đúng mức trong nước và quốc tế. Khung phân 
tích báo cáo được trình bày trong Hình 40. 

Hình 40: Khung phân tích chuyên đề bệnh không lây nhiễm trong báo cáo JAHR 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng quan phòng chống bệnh không lây nhiễm trên 
thế giới và trong khu vực; Diễn biến dịch tễ học và 

gánh nặng BKLN ở Việt Nam (Chương III) 

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ 
chung của các bệnh không lây 

nhiễm (Chương IV) 

Khuyến nghị nhằm tăng cường đáp ứng của
Việt Nam đối với bệnh không lây nhiễm  

Tình hình thực hiện các chương 
trình, dự án phòng chống BKLN 

(Chương V) 

Tăng cường đáp ứng của hệ 
thống y tế trong phòng chống 

BKLN (Chương VI) 

Kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ tại Việt Nam 

Đáp ứng của hệ 
thống y tế trong 
phòng, chống 

BKLN 

 

Trên cơ sở tham khảo bằng chứng và khuyến nghị quốc tế, xem xét tình hình ở Việt 
Nam về bệnh không lây nhiễm, đáp ứng của hệ thống y tế với bệnh không lây nhiễm, đặc biệt 
là đáp ứng của các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm, báo 
cáo chuyên đề sẽ đưa ra các khuyến nghị để tăng cường đáp ứng quốc gia. Trong đó, Chương 
III sẽ phân tích về tình hình bệnh không lây nhiễm trên thế giới và các khuyến nghị quốc tế để 
đáp ứng với bệnh không lây nhiễm, đồng thời cung cấp thông tin về diễn biến dịch tễ về bệnh 
không lây nhiễm ở Việt Nam. Chương IV sẽ đề cập tới đáp ứng của Việt Nam đối với các yếu tố 
nguy cơ cần phòng, chống để giảm gánh nặng bệnh tật do 4 bệnh không lây nhiễm chính (bệnh 
tim mạch, bệnh ung thư, bệnh đái tháo đường và bệnh đường hô hấp mạn tính). Chương V đề 
cập tới các Dự án liên quan bệnh không lây nhiễm trong Chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 
Chương VI kết thúc bằng phân tích đáp ứng của hệ thống y tế với bệnh không lây nhiễm theo 
6 thành phần cơ bản.
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Chương III: Tổng quan về phòng, chống BKLN trên thế giới 
và Việt Nam

1. Phòng chống BKLN trên thế giới và ở khu vực Tây Thái Bình Dương

1.1. Khái niệm về bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần

BKLN là bệnh không truyền từ người này sang người khác hoặc từ động vật sang người. 
Hầu hết BKLN là bệnh mạn tính, khó chữa khỏi. Phần lớn BKLN có chung 4 yếu tố nguy cơ 
là thuốc lá, rượu, bia, ít hoạt động thể lực và chế độ ăn không hợp lý. Trong nhóm bệnh này, có 
một số bệnh được phát hiện có phần nguyên nhân truyền nhiễm nhưng bản thân bệnh không lây 
nhiễm (như một số loại ung thư).

Có nhiều loại BKLN khác nhau, tuy nhiên hiện nay nhiều chính sách của Liên Hợp Quốc 
(UN), WHO tập trung vào 4 nhóm bệnh chính, gồm bệnh tim mạch (tăng huyết áp, đột quỵ, suy 
tim, bệnh mạch vành,…), đái tháo đường (chủ yếu là týp 2), ung thư, bệnh đường hô hấp mạn 
tính (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen suyễn), do những BKLN này ngoài việc có tỷ lệ mắc 
lớn và là nguyên nhân chủ yếu gây tàn tật và tử vong ở người trưởng thành, chúng còn có chung 
các yếu tố nguy cơ (các yếu tố góp phần làm bệnh phát triển) [96]. 

Năm 2003, WHO đã đưa ra khái niệm sức khỏe tâm thần: “… là trạng thái khỏe mạnh 
của mỗi cá nhân để họ nhận biết được các khả năng của bản thân, có thể đương đầu với những 
căng thẳng thông thường trong cuộc sống, có thể học tập và làm việc một cách hiệu quả và có 
thể tham gia, góp phần vào các hoạt động của cộng đồng” [97]. Bệnh tâm thần là các chứng 
bệnh của bộ não, có thể làm mất khả năng suy nghĩ, cảm xúc, tương tác với những người khác 
và thực hiện các chức năng hằng ngày của người bệnh. Bệnh tâm thần thường bao gồm trầm 
cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, lo âu…[98]. 
Trong báo cáo này, bệnh tâm thần được quan niệm là một loại BKLN.

1.2. Gánh nặng bệnh tật của BKLN

Các BKLN là thách thức của toàn cầu và đang là gánh nặng rất lớn đối với xã hội và hệ 
thống y tế. Hiện nay, các BKLN thường bị hiểu nhầm chỉ là vấn đề sức khỏe của các nước có 
thu nhập cao. Trong khi đó, gánh nặng của các bệnh này ở các nước có thu nhập thấp và trung 
bình, thậm chí còn cao hơn so với các nước có thu nhập cao [99]. 

Tử vong do các BKLN luôn chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng tăng lên ở hầu hết các quốc 
gia trên thế giới. Theo Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu 2010, trong tổng số 52,7 triệu ca 
tử vong năm 2010, có 65,5% là do các BKLN. Như vậy, tỷ lệ này tăng 30% so với năm 1990, 
chủ yếu do tăng trưởng dân số và giá hóa dân số [100]. Năm trong 10 nguyên nhân tử vong 
chính toàn cầu là BKLN, dù chỉ 3 trong 10 nguyên nhân tử vong sớm (tử vong sớm được đo 
bằng YLL) là do BKLN (bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đái tháo đường) [101]. Điều đáng 
báo động là các ca tử vong do các BKLN ở các nước đang phát triển xảy ra ở nhóm tuổi trẻ hơn. 
Theo WHO, năm 2011 ước tính ở các nước có thu nhập cao, tỷ lệ tử vong do BKLN đối với 
người dưới 70 tuổi khoảng 26%, trong khi ở các nước thu nhập thấp và trung bình tại Đông Nam 
Á là 56% và Tây Thái Bình Dương là 40% [102]. Tuổi trung bình của những người bị cơn đau 
tim lần đầu tiên ở Nam Á là 53 tuổi, thấp hơn 6 tuổi so với tuổi trung bình trên toàn cầu [103]. 



139

Chương III: Tổng quan về phòng chống BKLN trên thế giới và Việt Nam

Tỷ lệ tử vong theo loại BKLN và tỷ suất tử vong do BKLN dao động giữa các vùng. Tử 
vong do bệnh tim mạch chiếm tỷ lệ cao nhất so với tổng số ca tử vong liên quan BKLN tại các 
nước thu nhập cao (39%), thu nhập thấp và trung bình tại Đông Nam Á (43%) và Tây Thái Bình 
Dương (50%). Ung thư là BKLN gây tử vong đứng thứ hai ở các nước thu nhập cao (31%) và 
Tây Thái Bình Dương (26%), nhưng đứng thứ 3 tại Đông Nam Á (15%). Trong khi các bệnh 
tâm thần đứng thứ 3 tại các nước thu nhập cao, chúng chỉ chiếm tỷ lệ thấp (1%-3%) tại các nước 
thu nhập thấp và trung bình tại châu Á. Ngược lại, các bệnh hô hấp mạn tính chỉ chiếm 7% tổng 
số tử vong do BKLN tại các nước thu nhập cao, nhưng 13% tại các nước thu nhập thấp và trung 
bình tại Tây Thái Bình Dương và 18% tại Đông Nam Á [102].

Dự báo của WHO cho thấy trên toàn cầu tỷ lệ tử vong do BKLN sẽ tăng 15% trong 
khoảng thời gian từ 2010-2020 (sẽ là khoảng 44 triệu ca tử vong) [104]. Tỷ lệ tăng cao nhất 
(khoảng 20%) là ở khu vực châu Phi, Đông Nam Á, Đông Âu. Khu vực có số ca tử vong do 
BKLN cao nhất vào năm 2020 là Đông Nam Á (10,4 triệu ca) và Tây Thái Bình Dương (12,3 
triệu ca) [105]. Vào năm 2030, số ca tử vong do các BKLN ở các nước có thu nhập thấp sẽ cao 
hơn 8 lần so với ở các nước có thu nhập cao [106].

Bên cạnh các thông tin về tỷ lệ tử vong do các BKLN, các số liệu về tỷ lệ mắc bệnh cũng 
rất quan trọng trong công tác quản lý hệ thống CSSK và công tác lập kế hoạch, đánh giá việc 
cung cấp dịch vụ y tế. Tuy nhiên, hiện nay nhiều quốc gia không có các số liệu tin cậy về tỷ lệ 
mắc các BKLN. Số liệu về tỷ lệ mắc toàn diện nhất hiện có là của các bệnh ung thư qua hệ thống 
ghi nhận tại cộng đồng hoặc bệnh viện. 

Tỷ lệ mắc và chết do ung thư được dự báo sẽ ngày càng tăng lên trong vài thập kỷ tới ở 
tất cả các khu vực trên thế giới, nhưng tăng nhanh hơn ở các nước có thu nhập thấp [107]. Với 
những thay đổi dự báo về dân số học trong 2 thập kỷ tới thì dù tỷ lệ mắc ung thư trên toàn cầu 
không thay đổi, tỷ lệ mới mắc các bệnh ung thư ước tính 12,7 triệu ca (ước tỷ lệ mắc là 189,6 
trên 100 000 người) vào năm 2008 sẽ tăng lên thành 17 triệu ca vào năm 2020 và 21,4 triệu ca 
vào năm 2030. Trong đó, gần 2/3 số ca ung thư là ở các nước thu nhập thấp và trung bình. WHO 
ước tính so với năm 2008 vào năm 2030 tỷ lệ tăng các ca mới mắc ung thư là khoảng 82% ở các 
nước có thu nhập thấp, 70% ở các nước có thu nhập trung bình thấp và 58% ở các nước có thu 
nhập trung bình cao, và 40% ở các nước có thu nhập cao [108].

Tỷ lệ hiện mắc bệnh đái tháo đường trên toàn cầu vào năm 2008 ước tính là 10% ở người 
trưởng thành trên 25 tuổi. Tỷ lệ này cao nhất ở khu vực Đông Địa Trung Hải và châu Mỹ (11%) 
và thấp nhất ở khu vực châu Âu và Tây Thái Bình Dương (9%) [107], [108]. Quy mô của vấn 
đề còn lớn hơn nữa nếu tính cả các trường hợp tiền đái tháo đường, là nhóm có nguy cơ cao của 
đái tháo đường týp 2 và cũng có thể gây nên các biến chứng vi mạch như bệnh võng mạc, bệnh 
thận. Tỷ lệ mắc đái tháo đường tương đối đều trong các nhóm quốc gia phân theo thu nhập dù 
các nước thu nhập thấp có tỷ lệ mắc thấp nhất (8%) và các nước thu nhập trung bình cao có tỷ 
lệ cao nhất (10%) [108].

Theo báo cáo gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2010, gánh nặng do tử vong và tàn tật 
do các BKLN đã tăng lên đáng kể vào năm 2010 so với năm 1990 ở hầu hết các khu vực trên 
thế giới. Ở nhiều quốc gia, các BKLN chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số gánh nặng bệnh được đo 
bằng DALYs. BKLN chiếm tới 54% tổng gánh nặng bệnh tật toàn cầu vào năm 2010 trong khi 
đó nhóm chiếm thứ 2 trong gánh nặng bệnh tật toàn cầu, gồm các bệnh truyền nhiễm các vấn 
đề về bà mẹ, sơ sinh và dinh dưỡng chỉ là 35%. Mô hình gánh nặng bệnh tật năm 2012 cũng 
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tương tự như vậy với bệnh không lây nhiễm chiếm tới 55,1%, bệnh truyền nhiễm và các vấn 
đề về bà mẹ, sơ sinh và dinh dưỡng chỉ chiếm 33,7%, còn lại là do tại nạn thương tích (11,1%) 
[109]. So với năm 1990, các bệnh truyền nhiễm gây ra gánh nặng bệnh tật lớn nhất, chiếm 47%, 
và gánh nặng do BKLN chỉ chiếm 43% [110]. Ở hầu hết các quốc gia (trừ các nước ở khu vực 
Tiểu Sahara), các BKLN gây ra ít nhất 50% trong tổng số năm sống khỏe mạnh bị mất. Con số 
này cao tới trên 80% ở Úc, Nhật và các nước giàu ở Tây Âu và Bắc Mỹ [101]. Theo ước tính, tỷ 
trọng DALY gây ra do các BKLN ở các nước thu nhập thấp và trung bình sẽ tăng từ 33% năm 
2002 lên khoảng 45% vào năm 2030 [111].

1.3. Các yếu tố nguy cơ chung của BKLN và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 
tâm thần

Bốn nhóm BKLN chính cùng có chung bốn nhóm yếu tố nguy cơ về hành vi, đó là hút 
thuốc lá, sử dụng rượu bia ở mức có hại, chế độ ăn không hợp lý và thiếu hoạt động thể lực 
(Bảng 16). Đặc biệt các yếu tố nguy cơ này có xu hướng ngày càng tăng ở các nước đang phát 
triển. Theo Ngân hàng thế giới, nếu chỉ dựa vào các giải pháp điều trị để ứng phó với các BKLN 
thì hết sức tốn kém, và hơn một nửa gánh nặng của các BKLN có thể phòng tránh được thông 
qua các sáng kiến phòng và nâng cao sức khỏe. Vì vậy tập trung vào đầu tư sớm cho các hoạt 
động dự phòng các yếu tố nguy cơ, đặc biệt trong nhóm người trẻ tuổi là rất quan trọng [112].

Bảng 16: Các yếu tố nguy cơ chung của bốn BKLN

Bệnh Hút thuốc 
lá

Sử dụng 
rượu, bia ở 
mức có hại

Chế độ ăn 
không hợp lý

Thiếu hoạt 
động thể lực

Tim mạch, tăng huyết áp 

Đái tháo đường 

Ung thư 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

Nguồn: Combatting NCDs: Protecting health, promoting development (WHO, 2011)

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, trong đó những yếu tố tích cực, tác 
động làm giảm nhẹ các ảnh hưởng tiêu cực, tăng cường sức khỏe tâm thần, được gọi là yếu tố 
bảo vệ. Bên cạnh đó, những yếu tố có tác động tiêu cực, làm tăng khả năng xuất hiện các vấn 
đề sức khỏe tâm thần, được gọi là yếu tố nguy cơ. Việc xác định rõ các yếu tố này giúp chúng ta 
xây dựng giải pháp can thiệp thích hợp để cải thiện sức khỏe tâm thần. Theo WHO, các yếu tố 
nguy cơ và bảo vệ đối với sức khỏe tâm thần không chỉ là các thuộc tính và hành vi của mỗi cá 
nhân mà còn là những yếu tố về tình trạng/hoàn cảnh kinh tế, xã hội và các yếu tố thuộc về môi 
trường (Bảng 17). Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các yếu tố này tương tác qua lại với nhau 
và có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực tới tình trạng sức khỏe tâm thần của mỗi cá nhân [113].
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Bảng 17: Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần

Cấp độ Yếu tố nguy cơ Yếu tố bảo vệ

Các đặc điểm 
cá nhân

Nghị lực, tự trọng thấp
Non kém về nhận thức/tình cảm
Khó khăn trong giao tiếp
Các chứng bệnh tâm thần và lạm 
dụng chất gây nghiện

Tự trọng, tự tin
Khả năng giải quyết các vấn đề và ứng phó 
với căng thẳng 
Kỹ năng giao tiếp
Sức khỏe thể chất

Thực trạng/
hoàn cảnh 

kinh tế-xã hội

Sự cô đơn, đau khổ
Bị bỏ rơi, mâu thuẫn gia đình
Trải nghiệm bạo lực/bị lạm dụng
Thu nhập thấp, nghèo đói
Học kém
Công việc quá căng thẳng hoặc thất 
nghiệp

Hỗ trợ của gia đình và bạn bè
Nuôi dạy và tương tác tốt của cha/mẹ
Bảo đảm an toàn không bị xâm hại thân thể
Kinh tế được bảo đảm
Học tập tốt
Hài lòng và thành công trong công việc

Các yếu tố 
môi trường

Khó khăn hoặc không được tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản
Kỳ thị, phân biệt đối xử
Bất bình đẳng xã hội và giới
Trải nghiệm chiến tranh hoặc thảm 
họa

Công bằng trong tiếp cận các dịch vụ xã 
hội cơ bản
Công bằng, chia sẻ của xã hội
Bình đẳng giới
Môi trường sống được bảo đảm về an ninh 
và an toàn

Nguồn: WHO, 2012 [113].

Các bệnh tâm thần ảnh hưởng tới và bị ảnh hưởng bởi các BKLN khác. Bệnh tâm thần 
có thể dẫn đến hoặc là hậu quả của các BKLN [114] hoặc là kết quả của sự tương tác của các 
ảnh hưởng này. Ví dụ, có các bằng chứng cho thấy trầm cảm làm cho bệnh nhân có thể bị nhồi 
máu cơ tim và ngược lại nhồi máu cơ tim làm tăng nguy cơ bị trầm cảm. Đồng thời các yếu tố 
nguy cơ của các BKLN như hành vi ít vận động thể lực và sử dụng rượu, bia ở mức có hại cũng 
có liên quan với bệnh tâm thần. Các vấn đề về môi trường xã hội như nghèo đói, thất nghiệp … 
đều là các yếu tố nguy cơ của cả các BKLN và bệnh tâm thần [115].

Xu hướng chung về các yếu tố nguy cơ

Các yếu tố nguy cơ chung của BKLN có thể coi là nguyên nhân tử vong và tàn tật ở hầu 
hết các quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau. Yếu tố nguy cơ tử vong cao nhất toàn cầu là 
tăng huyết áp (khoảng 13% tổng số tử vong toàn cầu), tiếp theo là hút thuốc (9%), đường huyết 
cao (6%), thiếu hoạt động thể lực (6%) và thừa cân/béo phì (5%) [109].

Tỷ lệ mắc các yếu tố nguy cơ này khác nhau giữa các nhóm quốc gia. Ở các nước thu 
nhập trung bình, các yếu tố nguy cơ phổ biến nhất là hút thuốc lá ở nam giới và thừa cân, béo 
phì. Tỷ lệ thiếu hoạt động thể lực tăng theo thu nhập quốc gia. Tỷ lệ tăng huyết áp tương đối cao 
ở các nhóm quốc gia khác nhau (40%), các quốc gia thu nhập cao có tỷ lệ mắc 35%. Xu hướng 
chung cho thấy tỷ lệ mắc tăng huyết áp không giảm trong 3 thập kỷ qua, nhưng mô hình dao 
động khác nhau theo từng nhóm quốc gia. Ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp, sự 
gia tăng tỷ lệ thừa cân, béo phì trong 3 thập kỷ qua cao hơn sự gia tăng ở các nước thu nhập cao 
và trung bình cao. Ở các nước thu nhập trung bình thấp, tỷ lệ béo phì đã tăng gấp đôi giữa năm 
1980 và 2008 (từ 3% lên 6%) trong khi tỷ lệ thừa cân cũng tăng nhanh từ 15% lên 24% [113].
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Tỷ lệ hút thuốc ở các nước thu nhập trung bình cao hơn ở các nước thu nhập thấp và thu 
nhập cao, và ở tất cả các nhóm quốc gia tỷ lệ hút ở nam giới cao hơn nữ giới. Tỷ lệ hút thuốc 
cao nhất là 39% trong nhóm nam giới ở các nước thu nhập trung bình thấp, tiếp theo là 35% 
trong nam giới ở các nước thu nhập trung bình cao. Đối với nữ, tỷ lệ hút thuốc cao nhất là ở các 
nước thu nhập cao và trung bình cao (khoảng 15%) và thấp hơn nhiều ở các nước thu nhập thấp 
và trung bình thấp (2%-4%) [116].

1.4. Mối quan hệ giữa tình hình kinh tế - xã hội và các BKLN 

Điều kiện kinh tế- xã hội ảnh hưởng trực tiếp hoặc qua các yếu tố trung gian làm tăng 
nguy cơ mắc các BKLN và bệnh tâm thần. Các yếu tố nguy cơ, các BKLN, vấn đề sức khỏe 
tâm thần và các tác động của chúng tới sức khỏe, kinh tế lại cản trở việc đạt các mục tiêu thiên 
niên kỷ và đồng thời tác động tới phát triển kinh tế xã hội như được trình bày trong Hình 41. 

Hình 41: Mối quan hệ giữa đói nghèo, BKLN và các mục tiêu phát triển
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� Bệnh tim mạch 
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� MDG 1: Giảm nghèo 
� MDG 4: Sức khẻo trẻ em 
� MDG 5: Sức khỏe bà mẹ 
� MDG 6: HIV/AIDS, bệnh 

lao, bệnh sốt rét 

Các yếu tố kinh tế xã hội

� Đói nghèo 
� Điều kiện làm việc 
� Giáo dục 
� Hiệp định thương mại 
� Chính sách nông nghiệp 

và giao thông 
� Dòng vốn quốc tế 
� Hoạt động công ty đa 

quốc gia 

Tác động tới sức khỏe 
� Tử vong sớm và khuyết tật 
Tác động tới hộ gia đình 
� Năng suất thấp 
� Chi tiêu cho dịch vụ y tế 
Tác động kinh tế vĩ mô 
� Giảm tăng trưởng kinh tế 

Các yếu tố nguy cơ chung 
� Hút thuốc lá 
� Chế độ ăn nhiều mỡ, muối và đường 
� Ít hoạt động thể lực 
� Sử dụng rượu, bia quá mức 

Nguồn: Beaglehole R., Bonita R, Horton R, et al. “Priority actions for the non-communicable disease crisis” in The 
Lancet, April 6,2011. DOI:10.1016/S0140-6736(11)60393-0 [117].

Vì vậy, các BKLN là vấn đề của sự phát triển ở các quốc gia chứ không phải chỉ là vấn 
đề của y tế. Chính vì thế mà Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định thảo luận về các BKLN 
trong cuộc họp rà soát các mục tiêu thiên niên kỷ năm 2010. Các BKLN đã đe dọa tiến trình 
đạt được các kết quả phát triển, đặc biệt là các mục tiêu thiên niên kỷ số 4, 5, 6 và 8 (Bảng 18) 
[100]. 
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Bảng 18: Ảnh hưởng của BKLN đến các mục tiêu thiên niên kỷ

MDGs Liên quan với các BKLN

1. Triệt để loại trừ tình 
trạng bần cùng (nghèo 
cùng cực) và thiếu ăn

Chi phí tiền túi cho y tế và mất khả năng lao động do các BKLN làm 
trầm trọng thêm sự nghèo đói. 
Chi tiêu của hộ gia đình cho các hành vi nguy cơ của các BKLN như 
thuốc lá, rượu, bia cũng làm giảm tiền chi cho thực phẩm, nhà ở… 

2. Hoàn thành phổ cập 
giáo dục tiểu học

Gánh nặng của các BKLN có thể là lý do làm cho các hộ gia đình 
nghèo không có khả năng cho con đến trường. 

3. Nâng cao bình đẳng 
giới và vị thế, năng lực 
của phụ nữ

Phụ nữ thường là người phải hy sinh công việc và học tập để chăm 
sóc cho các thành viên gia đình bị ốm đau. 
Phụ nữ cũng là người gánh chịu khó khăn trong việc thương thuyết để 
có được môi trường không khói thuốc cho họ và con cái của họ. 
Phụ nữ là nhóm gánh chịu một số BKLN nhất định như ung thư vú, cổ 
tử cung, buồng trứng. 

4. Giảm tỷ lệ tử vong                       
ở trẻ em

5. Cải thiện sức khỏe                     
bà mẹ

Một nửa số ca tử vong liên quan đến hút thuốc lá thụ động hằng năm 
là phụ nữ và một phần tư là trẻ em dưới 5 tuổi. Phụ nữ mang thai và 
bào thai gánh chịu nguy cơ của hút thuốc lá thụ động. 
Quá cân và béo phì ở phụ nữ làm tăng nguy cơ đái tháo đường 
thai nghén gây nguy cơ đến sức khỏe của cả mẹ và con trong thời 
kỳ mang thai và khi sinh. Đứa trẻ sinh ra cũng có nguy cơ mắc tiểu 
đường týp 2 và bệnh tim mạch cao hơn khi trưởng thành. 

6. Phòng chống HIV/AIDS, 
sốt rét và các bệnh dịch 
khác

Đái tháo đường làm tăng nguy cơ của bệnh lao do giảm sức đề 
kháng. 
Điều trị ARV có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do làm thay đổi 
mức cholesteron, chuyển hóa. 
1/5 số ca tử vong do lao có liên quan đến hút thuốc và hút thuốc cũng 
làm giảm sức khỏe của người có HIV bao gồm các bệnh về phổi và 
các chứng tâm thần liên quan đến AIDS.

7. Bảo đảm sự bền vững 
của môi trường

Sử dụng thuốc trừ sâu và phá rừng do trồng thuốc lá làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới môi trường.

8. Tăng cường quan hệ 
đối tác toàn cầu cho phát 
triển

Chương trình nghị sự chính trị toàn cầu nhận rõ mức độ và phạm vi 
của các thách thức của các BKLN cũng như sự cần thiết của việc ứng 
phó đa ngành. 
Nhiều bên liên quan bao gồm các chính phủ, xã hội dân sự, khu vực 
tư nhân và các quỹ từ thiện đang sẵn sàng hành động để phòng 
chống các BKLN. 
Chống lại các BKLN đòi hỏi việc tiếp cận các thuốc thiết yếu với giá cả 
có thể chi trả được, đặc biệt ở các nước đang phát triển. 

Nguồn: UNDP, 2013 [99].

Gánh nặng kinh tế

Chi phí cho các BKLN là rất lớn và tiếp tục tăng lên ở các nước có thu nhập thấp và 
trung bình và tạo gánh nặng lớn lên kinh tế vĩ mô. Chỉ tính riêng một trong các yếu tố nguy cơ 
quan trọng của BKLN, đó là hút thuốc lá, đã lấy đi mạng sống của 6 triệu người hằng năm và 
chiếm 1-2% tổng sản phẩm toàn cầu mỗi năm [118]. Theo dự báo trong vòng 20 năm tới, bốn 
nhóm BKLN chính (tim mạch, ung thư, đái tháo đường, hô hấp mạn tính) và các bệnh tâm thần 
sẽ lấy đi của nền kinh tế toàn cầu khoảng 47 nghìn tỷ USD. Đối với các quốc gia có thu nhập 
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thấp và trung bình, chi phí kinh tế cho 4 nhóm bệnh chính trong các BKLN ước tính vượt 7 
nghìn tỷ USD trong khoảng thời gian từ 2011-2025 [99]. Bốn nhóm BKLN chính và các bệnh 
tâm thần sẽ lấy đi của các nước đang phát triển khoảng 21 nghìn tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ 
tới [119]. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới vào năm 2011 cho thấy các bệnh mạn tính đã 
làm giảm 1/5 khả năng cung cấp lực lượng lao động của Ai Cập. Hậu quả là GDP giảm khoảng 
12% so với tiềm năng mà đất nước này có thể đạt được [120].

Các BKLN cũng tạo gánh nặng rất lớn lên hệ thống y tế, chiếm khoảng 75% chi tiêu cho 
CSSK toàn cầu và con số này sẽ tiếp tục tăng lên [121]. Vào năm 2011, chỉ riêng bệnh đái tháo 
đường đã lấy đi của hệ thống y tế ít nhất là 465 tỷ USD hay 11% tổng chi tiêu CSSK toàn cầu. 
Tới năm 2030, con số này ước tính là hơn 595 tỷ USD [122]. Con số về chi phí của hệ thống y 
tế ở các nước có thu nhập thấp và trung bình là tương đối hiếm, chủ yếu là do hạn chế của hệ 
thống giám sát các BKLN. Năm 2007, khu vực công của Thái Lan đã chi 21% tổng chi phí cho 
điều trị nội trú cho bốn nhóm BKLN chính và các bệnh tâm thần [123]. Một nghiên cứu gần đây 
của trường Đại học Harvard, Mỹ ước tính tổng chi phi cho 5 nhóm bệnh (tim mạch, ung thư, hô 
hấp mạn tính, đái tháo đường và tâm thần) trong giai đoạn 2012-2030 của Trung Quốc là 27,8 
tỷ USD và của Ấn Độ là 6,2 tỷ USD (theo giá USD năm 2010). Với cả hai quốc gia chi phí cao 
nhất là cho các bệnh tim mạch, sau đó là tâm thần và tiếp theo là bệnh hô hấp mạn tính (Hình 
42) [124]. Theo ước tính, chi phí ở các khu vực có thu nhập thấp sẽ tiếp tục tăng nhanh và trong 
một số trường hợp vượt cả chi phí ở các quốc gia có thu nhập cao [119].

Hình 42: Tỷ lệ chi phí của các bệnh trong tổng chi phí cho 5 BKLN của Trung Quốc              
và Ấn Độ
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Đối với tất cả các quốc gia, giá phải trả nếu chúng ta không hành động sẽ lớn hơn rất 
nhiều so với chi phí cho hành động phòng chống BKLN như được khuyến nghị trong Kế hoạch 
hành động của WHO. Có nhiều can thiệp phòng, chống BKLN có thể tạo ra thêm một năm sống 
khỏe mạnh mà chi phí thực hiện dưới mức GDP bình quân đầu người và như vậy quốc gia nào 
cũng chi trả dược. Tổng chi phí thực hiện một gói các can thiệp hiệu quả-chi phí ở cấp độ toàn 
dân và cấp cá nhân, so với chi phí y tế hiện nay, tương đương khoảng 2% tại các quốc gia có 
mức thu nhập trung bình thấp và dưới 1% ở các quốc gia có thu nhập cao hoặc trung bình cao. 
Nếu không thực hiện các hành động phòng, chống BKLN, có nguy cơ giảm năng suất và gia 
tăng nhanh các chi phí y tế. Hiện nay ước tính tổng thiệt hại do 4 BKLN chính và các rối loạn 
tâm thần tương đương 47 nghìn tỷ USD [125].
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1.5. Tổng quan một số chính sách toàn cầu và khu vực về phòng chống BKLN

Để ứng phó với mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của các BKLN ở quy mô toàn cầu, 
các tổ chức quốc tế (như Liên Hợp Quốc, WHO,…) đã ban hành nhiều văn bản chính sách, có 
thể được tóm tắt trong Hình 43 dưới đây. Đáng lưu ý là các văn bản này đều nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thúc đẩy cách sống lành mạnh. 

Hình 43: Một số chính sách toàn cầu về các BKLN từ năm 2000 đến nay 

•Chiến lược toàn cầu về phòng chống và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm 2000.

•Báo cáo Y tế thế giới 2001 về sức khỏe tâm thần.

•Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá.

•Chiến lược toàn cầu về chế độ ăn uống, hoạt động thể lực và sức khoẻ.

•Nghị quyết về Phòng chống BKLN: thực hiện chiến lược toàn cầu.

•Kế hoạch hành động: chiến lược toàn cầu về phòng và kiểm soát BKLN giai đoạn 2008-2013. 

•Chiến lược toàn cầu về giảm tác hại của rượu bia.

•Bộ khuyến cáo của WHO về quảng bá các thực phẩm và đồ uống không cồn cho trẻ em.

•Tuyên bố chính trị của Tổ chức Liên Hợp Quốc về các bệnh không lây nhiễm.
•Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất về lối sống lành mạnh và kiểm soát BKLN- Tuyên bố Moskva.

•Chương trình hành động toàn cầu về phòng chống và kiểm soát các BKLN giai đoạn 2013-2020.
•Kế hoạch hành động về sức khỏe tâm thần 2013-2020.
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WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, đã xây dựng một số văn bản chiến lược quan trọng 
liên quan đến BKLN và bệnh tâm thần, trên cơ sở tham khảo các Chiến lược và Kế hoạch hành 
động toàn cầu và dựa trên các thành tựu và bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực. 
Năm 2000, có Nghị quyết đề nghị các quốc gia trong khu vực xây dựng chiến lược và kế hoạch 
hành động phòng chống BKLN. Năm 2006, Nghị quyết mới tiếp tục thúc đẩy hành động quốc 
gia và sự ủng hộ kỹ thuật của WHO. Năm 2008, các nước thành viên đã thông qua Kế hoạch 
hành động phòng, chống BKLN của Khu vực Tây Thái Bình Dương giai đoạn 2008-2013. 
Năm 2011, Nghị quyết nhằm mở rộng và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trong công 
tác phòng, chống BKLN. Đến năm 2013, các nước thành viên trong khu vực đã tán thành Kế 
hoạch hành động phòng, chống BKLN của Khu vực Tây Thái Bình Dương cho giai đoạn 2014-
2020. Năm 2013, ASEAN đã có Tuyên ngôn Bandar Seri Begawan về các BKLN tại ASEAN, 
tán thành các hoạt động của WHO để phòng, chống các BKLN. Đối với sức khỏe tâm thần, khu 
vực Tây Thái Bình Dương đã có Chiến lược về sức khỏe tâm thần trong khu vực từ năm 2002, 
11 năm trước khi WHO có Kế hoạch hành động toàn cầu về sức khỏe tâm thần đầu tiên.
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Tầm nhìn của Kế hoạch Hành động toàn cầu về phòng, chống BKLN năm 2013 là “Thế 
giới không còn gánh nặng có thể phòng tránh được về BKLN”. Trong khu vực Tây Thái Bình 
Dương, tầm nhìn là “Các chính phủ và xã hội duy trì các cam kết chính trị và tài chính để phòng, 
chống các BKLN để chúng không còn cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội.” Đối với sức khỏe 
tâm thần, kế hoạch hành động toàn cầu đưa ra tầm nhìn là “một thế giới trong đó sức khỏe tâm 
thần được đánh giá cao, được nâng cao và bảo vệ, các rối loạn tâm thần được phòng chống và 
những người mắc các rối loạn tâm thần có thể hưởng đủ các quyền con người và tiếp cận dịch 
vụ CSSK và xã hội có chất lượng phù hợp với văn hóa, kịp thời để thúc đẩy hồi phục sức khỏe, 
để đạt được mức sức khỏe cao nhất có thể và để tham gia đầy đủ trong xã hội, công việc, không 
bị kỳ thị và phân biệt đối xử.” 

Các nguyên tắc thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống các BKLN toàn cầu và tại 
Khu vực Tây Thái Bình Dương giống nhau và cũng có nhiều điểm trùng với Kế hoạch hành 
động toàn cầu về bệnh tâm thần (Bảng 19). Tuy nhiên, có một sự khác biệt nổi bật - Kế hoạch 
khu vực về BKLN chưa đề cập đến các vấn đề về xung đột về lợi ích, dù bằng chứng quốc tế 
cho thấy tác động của các ngành thuốc lá, rượu và thực phẩm chống lại chính sách có lợi cho y 
tế công cộng [126].

Bảng 19: Nguyên tắc thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống các BKLN và bệnh 
tâm thần

BKLN Bệnh tâm thần

Toàn cầu (2013-2020) Tây Thái Bình Dương                  
(2014-2020) Toàn cầu (2013-2020)

Hành động quốc gia; đoàn 
kết và hợp tác quốc tế

Lãnh đạo và điều phối                  
thống nhất 

Cách tiếp cận nhân quyền Tôn trọng quyền con người Tôn trọng quyền con người

Trao quyền cho người dân  
và cộng đồng Trao quyền cho cộng đồng 

Trao quyền cho người bị rối 
loạn tâm thần hoặc khuyết tật 
tâm thần

Các chiến lược dựa vào    
bằng chứng Thực hành dựa trên bằng chứng Thực hành dựa trên bằng 

chứng

Sử dụng cách tiếp cận                
dựa vào vòng đời

Can thiệp toàn bộ quá trình theo 
vòng đời Tiếp cận dựa vào vòng đời

Hành động đa ngành Hành động liên ngành Tiếp cận đa ngành

Bao phủ CSSK toàn dân; 
Cách tiếp cận dựa trên             
công bằng

Bao phủ CSSK toàn dân                           
và công bằng Bao phủ CSSK toàn dân

Quản lý xung đột lợi ích (gồm 
xung đột lợi ích thực sự, do 
cảm nhận và tiềm năng) 

Nguồn: Các kế hoạch hành động BKLN toàn cầu, khu vực Tây Thái Bình Dương và Kế hoạch hành động toàn cầu 
về sức khỏe tâm thần.

Một số điều chỉnh trong mục đích phòng, chống BKLN qua thời gian thể hiện những bài 
học rút ra được từ hành động đối phó với BKLN trong giai đoạn trước. Giai đoạn 2008-2013, 
Kế hoạch toàn cầu ưu tiên vào việc thiết lập và tăng cường các chương trình, chính sách quốc 
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gia về phòng, chống BKLN, nhưng trong giai đoạn sau nhấn mạnh nhiều hơn vào củng cố hệ 
thống y tế trong phòng, chống và kiểm soát BKLN. Trong giai đoạn trước, có mục đích tích 
hợp công tác phòng, chống và kiểm soát các BKLN vào các chính sách của các cơ quan chính 
phủ, trong khi trong giai đoạn mới, nhấn mạnh nhiều hơn vào việc tăng cường năng lực quốc 
gia, lãnh đạo, điều hành, hành động đa ngành để tăng tốc độ đáp ứng của quốc gia đối với kiểm 
soát các BKLN (Bảng 20). Các mục đích của Kế hoạch hành động trong Khu vực Tây Thái 
Bình Dương đến năm 2020 giống như trong Kế hoạch hành động toàn cầu. Kế hoạch hành động 
toàn cầu về sức khỏe tâm thần có nhiều điều trùng với Kế hoạch hành động về BKLN. Chưa có 
Kế hoạch hành động về sức khỏe tâm thần trong khu vực được cập nhật và hài hoà hóa với Kế 
hoạch hành động toàn cầu mới. 

Bảng 20: So sánh mục đích phòng, chống BKLN giai đoạn 2008-2013 và giai đoạn 2013-
2020 

Phòng chống bệnh không lây nhiễm Sức khỏe tâm thần

2008-2013 2013-2020 2013-2020 

Tăng cường ưu tiên phòng chống 
BKLN trong các chính sách phát 
triển cấp toàn cầu và quốc gia, tích 
hợp phòng chống và kiểm soát các 
BKLN vào các chính sách của tất cả 
các cơ quan chính phủ
Tăng cường các mối quan hệ hợp 
tác trong phòng chống và kiểm soát 
BKLN.

Tăng cường ưu tiên cho phòng 
chống và kiểm soát các BKLN trong 
chương trình nghị sự toàn cầu, khu 
vực và quốc gia và trong các mục 
tiêu phát triển được quốc tế công 
nhận, thông qua tăng cường vận 
động và hợp tác quốc tế.

Tăng cường sự lãnh 
đạo và quản lý hiệu 
quả đối với sức khỏe 
tâm thần.

Thiết lập và tăng cường các 
chương trình, chính sách quốc gia 
về phòng chống BKLN

Tăng cường năng lực quốc gia, 
lãnh đạo, điều hành, hành động đa 
ngành và quan hệ đối tác để tăng 
tốc độ đáp ứng của quốc gia trong 
việc dự phòng và kiểm soát các 
BKLN.
Củng cố và định hướng hệ thống y 
tế nhằm phòng chống và kiểm soát 
BKLN và các yếu tố xã hội thông 
qua CSSK lấy con người làm trung 
tâm và bao phủ CSSK toàn dân.

Cung cấp các dịch 
vụ xã hội và sức 
khỏe tâm thần toàn 
diện, lồng ghép và 
đáp ứng nhu cầu tại 
cộng đồng

Tiến hành các chương trình can 
thiệp làm giảm các yếu tố nguy cơ 
của BKLN gồm: hút thuốc lá, chế 
độ ăn không lành mạnh, thiếu hoạt 
động thể lực và uống rượu bia

Giảm các yếu tố nguy cơ của các 
BKLN và kiểm soát các yếu tố xã 
hội khác thông qua việc tạo môi 
trường thuận lợi để nâng cao sức 
khoẻ.

Thực hiện các chiến 
lược nâng cao sức 
khỏe tâm thần và 
phòng chống rối loạn 
tâm thần

Ưu tiên các nghiên cứu về phòng 
ngừa và kiểm soát BKLN

Thúc đẩy và hỗ trợ năng lực quốc 
gia về nghiên cứu có chất lượng 
cao nhằm dự phòng và kiểm soát 
các BKLN.

Tăng cường hệ 
thống thông tin, tập 
hợp bằng chứng và 
thực hiện các nghiên 
cứu để nâng cao sức 
khỏe tâm thần

Theo dõi xu hướng của các BKLN, 
các yếu tố quyết định các BKLN và 
đánh giá tiến trình ở cấp độ quốc 
gia, khu vực và toàn cầu

Theo dõi các xu hướng và các yếu 
tố quyết định các BKLN; đánh giá 
tiến độ phòng chống và kiểm soát 
các yếu tố này.
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Các văn bản chiến lược toàn cầu và trong khu vực chỉ mang tính hướng dẫn. Từng quốc 
gia phải dựa trên các vấn đề ưu tiên và tình hình cụ thể trong nước để xây dựng các Kế hoạch 
hành động hoặc chiến lược quốc gia. Đến năm 2013, 31 trên 35 quốc gia đã có chính sách quốc 
gia hoặc chiến lược hoặc kế hoạch hành động quốc gia về BKLN và các yếu tố nguy cơ. Tuy 
nhiên, hành động đối ứng của từng quốc gia rất khác nhau. Ví dụ, tại Hồng Kông có chiến lược 
phòng chống BKLN, nhưng không có chương trình lớn và cụ thể cho từng BKLN. Ma-lai-xi-a 
có các chương trình cụ thể về phòng chống đái tháo đường và bệnh tim mạch, ung thư, bạo lực 
và tai nạn thương tích, sử dụng rượu, bia ở mức có hại, kiểm soát thuốc lá, sức khỏe môi trường 
và nghề nghiệp. Tại Thái Lan, cuộc vận động giám sát, kiểm soát và phòng BKLN tập trung chủ 
yếu vào bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp và yếu tố nguy cơ thuốc lá và rượu, bia. 

Việc ưu tiên tập trung vào CSSKBĐ và tạo môi trường hỗ trợ phòng, chống BKLN 
được thể hiện ở các quốc gia theo hình thức khác nhau. Kế hoạch quốc gia về BKLN của Trung 
Quốc giai đoạn 2012-2015 đưa ra mục tiêu “xây dựng môi trường xã hội ủng hộ phòng, chống 
BKLN”. Ở Thái Lan, hành động ứng phó bao gồm cả tăng cường năng lực hệ thống y tế tuyến 
huyện/quận và kế hoạch chiến lược về lối sống lành mạnh nhằm tăng năng lực của các cộng 
đồng để chống lại mối đe dọa của các bệnh liên quan với lối sống không lành mạnh. Tại Xinh-
ga-po, đã chuyển trọng tâm từ chăm sóc tích cực phục hồi triệu chứng sang mô hình CSSK 
toàn diện lâu dài, nhấn mạnh CSSKBĐ, tạo môi trường hỗ trợ để tăng cường sức khỏe. Tại Hàn 
Quốc, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc phát triển “Hướng dẫn hằng năm cho Dự án 
quản lý các BKLN cập nhật hướng dẫn quốc gia cho phòng chống các BKLN dựa vào cộng 
đồng” [127].

Ngoài ra mỗi quốc gia đang tạo ra những sáng kiến mới nhằm giải quyết các vấn đề 
riêng. Ví dụ, Chiến lược quốc gia của Nhật Bản được kết nối chặt chẽ với đặc điểm “dân số già 
hoá” của quốc gia này bao gồm cả hệ thống BHYT dài hạn và các giải pháp nhằm tăng cường 
hoạt động thể chất và tinh thần cho người cao tuổi. Tại Trung Quốc các chính quyền địa phương 
phối hợp với các cơ quan khác nhau của chính phủ đã chủ trì các sáng kiến “Thành phố lành 
mạnh”. Trong những năm gần đây, các sáng kiến này đã có những tiến bộ đáng kể và đang mở 
rộng từ các thành phối lớn sang các thành phố nhỏ hơn [128].

Một nghiên cứu tổng quan gần đây về các BKLN và hệ thống y tế ở khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương cho thấy ứng phó của hệ thống y tế với BKLN cũng như bằng chứng cho xây dựng 
chương trình và chính sách vẫn còn khá yếu. Chưa có cách tiếp cận toàn diện để phát triển việc 
ứng phó của hệ thống trong khu vực và nhìn chung các can thiệp đã thực hiện cũng chưa được 
đánh giá bài bản. Nghiên cứu tổng quan cũng cho thấy khoảng trống về các can thiệp được 
thiết kế để giải quyết tình hình BKLN đang tăng lên trong khu vực. Điều này đòi hỏi cần có các 
nghiên cứu có chất lượng và mang tính hệ thống về việc triển khai các chương trình và dịch vụ 
lồng ghép cho các BKLN, chứ không chỉ hướng vào từng bệnh riêng biệt [129].
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Hình 44: Khung can thiệp Khu vực Tây Thái Bình Dương dựa trên khuyến cáo của WHO 

Nguồn: Dựa vào WHO, 2009 [130].

Hình 44 biểu diễn quan hệ giữa các nhóm dân cư, các hoạt động phòng và điều trị và các 
bên chịu trách nhiệm. Có thể chia dân cư thành nhóm chưa có bệnh và nhóm có bệnh. Trong 
nhóm chưa có bệnh, có nhóm chưa có yếu tố nguy cơ và nhóm có yếu tố nguy cơ. Trong nhóm 
có bệnh có thể chia ra mức độ bệnh từ nhẹ đến nặng. Đối với nhóm chưa mắc bệnh, cần tập 
trung vào việc phòng bệnh và nâng cao sức khỏe thông qua các can thiệp trong cộng đồng. Khi 
đã mắc bệnh rồi, hệ thống y tế phải đáp ứng nhu cầu quản lý, chăm sóc và điều trị đối với từng 
cá nhân mắc bệnh. Vận động, giám sát và đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát 
yếu tố nguy cơ và tỷ lệ mắc bệnh, cũng như trong đánh giá các can thiệp liên quan từng nhóm 
dân cư. Khi chuyển từ nhóm không có bệnh đến nhóm người mắc bệnh (từ nhẹ đến nặng), trách 
nhiệm của ngành y tế tăng dần. Ngược lại, trách nhiệm của chính phủ và xã hội rất cao đối với 
nhóm chưa mắc bệnh, nhằm vào việc nâng cao sức khỏe và phòng bệnh.

1.6. Các giải pháp phòng chống BKLN

Để đạt được các mục đích trên (Bảng 20), WHO khuyến nghị các nước thành viên lựa 
chọn các chính sách và can thiệp hiệu quả-chi phí nhằm hỗ trợ các quốc gia thực hiện một cách 
phù hợp tuỳ thuộc vào bối cảnh. Trong đó có thể chia thành các nhóm giải pháp về: (i) tăng 
cường ưu tiên và năng lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát BKLN; (ii) giám sát và 
nghiên cứu; (iii) kiểm soát các yếu tố nguy cơ; và (iv) củng cố hệ thống y tế ứng phó với với 
BKLN và bệnh tâm thần.



150

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2014

1.6.1. Nâng mức ưu tiên và tăng cường năng lực phòng chống và kiểm soát BKLN

Kế hoạch hành động toàn cầu phòng chống BKLN đưa ra hai mục đích đòi hỏi sự tham 
gia tích cực không chỉ của ngành y tế mà của toàn Chính phủ trong chỉ đạo việc ứng phó quốc 
gia. Thứ nhất là nâng mức ưu tiên cho phòng chống và kiểm soát các BKLN. Thứ hai là thúc 
đẩy nhanh đáp ứng của quốc gia trong việc ngăn chặn và kiểm soát các BKLN thông qua tăng 
cường năng lực quốc gia, lãnh đạo, điều hành, hành động đa ngành và quan hệ đối tác. 

Để nâng mức ưu tiên, WHO khuyến khích ba nhóm nhiệm vụ: (i) xây dựng cơ sở bằng 
chứng và phổ biến thông tin về các chính sách hiệu quả nhằm can thiệp trong mối quan hệ giữa 
BKLN và phát triển kinh tế-xã hội bền vững; (ii) thúc đẩy bao phủ CSSK toàn dân và việc lồng 
ghép phòng chống BKLN trong quá trình thúc đẩy bao phủ CSSK toàn dân, và (iii) thiết lập 
các quan hệ đối tác để thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và 
khu vực tư nhân ở các cấp trong công tác phòng, chống BKLN. Kế hoạch hành động của Khu 
vực Tây Thái Bình Dương nhấn mạnh hơn vào việc quan tâm tới các nhóm dễ bị tổn thương, 
và đề nghị đưa 9 mục tiêu tự nguyện toàn cầu vào mục tiêu quốc gia phòng chống và kiểm soát 
BKLN. 

Để tăng cường năng lực quốc gia, WHO đề nghị một số lựa chọn chính sách. Thứ nhất là 
lồng ghép phòng, chống BKLN vào quá trình lập kế hoạch của ngành y tế và kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch quốc gia phòng chống BKLN kèm theo ngân sách 
thực hiện dựa trên đánh giá nhu cầu và đánh giá tác động thực hiện các can thiệp. Tiếp theo là huy 
động nguồn lực ổn định và sử dụng hiệu quả, kết hợp với việc nâng cao trách nhiệm giải trình 
thông qua giám sát và đánh giá tác động. Thứ ba là tăng cường các chương trình phòng, chống 
BKLN quốc gia kết hợp với củng cố năng lực thể chế và nhân lực. Phát huy việc hợp tác giữa 
các nhóm đối tác trong thực hiện hoạt động phòng chống BKLN và huy động cộng đồng, người 
dân để ứng phó với các BKLN. Kế hoạch hành động của Khu vực Tây Thái Bình Dương nhấn 
mạnh xây dựng chính sách đa ngành, xây dựng cơ chế phối hợp và bảo đảm nguồn lực ổn định.

Đối với sức khỏe tâm thần, mục đích thứ nhất cũng đòi hỏi tăng cường hiệu quả của sự 
lãnh đạo và quản lý nhà nước. Nhóm khuyến nghị thứ nhất là xây dựng, tăng cường và cập nhật 
các chính sách liên quan đến sức khỏe tâm thần trong các ngành liên quan, bao gồm cả cơ chế 
giám sát bảo vệ nhân quyền của người bị bệnh tâm thần và việc thực hiện các quy định. Thứ 
hai là lập kế hoạch dựa trên nhu cầu đã được đo lường, phù hợp với nguồn lực cần thiết để thực 
hiện các kế hoạch và hành động đã được ban hành. Thứ ba là thúc đẩy sự tham gia của các bên 
liên quan, gồm cả người bị rối loạn tâm thần, người chăm sóc và gia đình người bệnh, trong việc 
xây dựng và thực hiện các chính sách về sức khỏe tâm thần thông qua một cơ chế đã được xác 
định. Cuối cùng là bảo đảm rằng những người bị rối loạn tâm thần và khuyết tật xã hội -tâm lý 
có vai trò và quyền lực chính thức trong quá trình thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện các chính 
sách, luật và dịch vụ. 

So với mức độ tác động (cả về bề rộng và chiều sâu) đối với sức khỏe cộng đồng thì 
hầu hết các ứng phó của các quốc gia dường như là chưa được điều phối tốt và chưa được đầu 
tư kinh phí phù hợp hoặc chưa được dựa trên các bằng chứng đầy đủ. Đặc biệt, gánh nặng của 
BKLN đối với người nghèo trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng chưa được thu thập thông 
tin đầy đủ hoặc chưa được thể hiện rõ trong chính sách [129]. 

Năm 2012, Văn phòng WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương đã tổ chức hội thảo để hỗ 
trợ các nước trong khu vực xây dựng các kế hoạch đa ngành [131]. Tại Trung Quốc, kế hoạch 
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quốc gia đối với BKLN (2012-2015) kết hợp chặt chẽ 15 bộ ngành khác nhau đã được ban hành 
vào năm 2012 [128].

1.6.2. Giám sát và nghiên cứu

Một trong các mục tiêu chính của Kế hoạch hành động toàn cầu là theo dõi, giám sát tình 
hình BKLN và các yếu tố nguy cơ, cũng như các hoạt động phòng, chống bệnh và kiểm soát yếu 
tố nguy cơ. Năm 2011, tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về BKLN [132], đại diện Chính 
phủ của các nước tham dự đã cam kết xây dựng các mục tiêu quốc gia và các chỉ số dựa trên 
hướng dẫn của WHO, và tăng cường ưu tiên việc giám sát. Tháng 5/2013, Đại Hội đồng WHO 
đã thông qua khung giám sát BKLN gồm 25 chỉ số và 9 mục tiêu. Các chỉ số được lựa chọn dựa 
trên đánh giá tính hiệu quả của từng can thiệp. Các mục tiêu và chỉ số được trình bày trong Bảng 
21 dưới đây. Các mục tiêu được coi là tự nguyện và nhiều chỉ số cho phép định nghĩa linh hoạt 
theo hoàn cảnh và điều kiện của từng quốc gia. Đến năm 2016, 2021 và 2026 các nước thành 
viên sẽ báo cáo về tiến độ thực hiện 9 mục tiêu liên quan đến BKLN theo khung giám sát này. 

Bảng 21: Các mục tiêu và chỉ số giám sát BKLN toàn cầu 

Lĩnh vực Mục tiêu tự nguyện Chỉ số

Tử vong và bệnh tật

(1) Giảm 25% tỷ lệ tử vong do các 
bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo 
đường, bệnh phổi mạn tính.

(1) Xác suất tử vong ở độ tuổi từ 30 đến 70 từ các 
bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh 
đường hô hấp mạn tính.

Chỉ số bổ sung (2) Tỷ lệ mới mắc ung thư (theo từng loại ung thư) 
trên 100 000 người.

Các yếu tố nguy cơ

(2) Giảm ít nhất 10% việc sử dụng 
rượu, nếu thích hợp, trong bối 
cảnh từng quốc gia.

(3) Lượng tiêu thụ rượu bình quân đầu người từ 
15 tuổi trở lên trong một năm.
(4) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) uống rượu quá mức 
ở vị thành niên và người lớn.
(5) Bệnh tật và tử vong liên quan đến rượu ở vị 
thành niên và người lớn. 

(3) Giảm 10% tỷ lệ người thiếu các 
hoạt động thể lực.

(6) Tỷ lệ thanh niên hoạt động thể lực không đủ 
(< 60 phút hoạt động cường độ trung bình/nặng 
mỗi ngày).
(7) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) người 18 tuổi trở 
lên hoạt động thể lực không đủ (< 150 phút hoạt 
động cường độ trung bình mỗi tuần).

(4) Giảm 30% lượng muối/natri sử 
dụng cộng đồng.

(8) Lượng tiêu thụ muối (NaCl) trung bình (chuẩn 
hóa theo tuổi) mỗi ngày ở độ tuổi 18 trở lên.

(5) Giảm 30% tỷ lệ hút thuốc lá 
người 15 tuổi trở lên.

(9) Tỷ lệ hút thuốc hiên nay ở vị thành niên.
(10) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) hút thuốc hiện nay 
ở độ tuổi 18 trở lên.

(6) Giảm 25% tỷ lệ tăng huyết áp, 
tuỳ thuộc bối cảnh mỗi quốc gia.

(11) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) tăng huyết áp ở độ 
tuổi 18 trở lên. 
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Lĩnh vực Mục tiêu tự nguyện Chỉ số

(7) Ngăn chặn sự gia tăng bệnh 
đái tháo đường và béo phì

(12) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) tăng đường huyết/
bệnh đái tháo đường ở độ tuổi 18 trở lên. 
(13) Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở vị thành niên.
(14) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) thừa cân và béo 
phì ở độ tuổi 18 trở lên.

Các chỉ số bổ sung

(15) Tỷ trọng (chuẩn hóa theo tuổi) tổng năng 
lượng từ các chất béo bão hòa ở độ tuổi 18 trở lên.
(16) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) tiêu dùng ít hơn 5 
suất (400 g) rau quả mỗi ngày.
(17) Tỷ lệ (chuẩn hóa theo tuổi) có độ cholesterol 
cao ở độ tuổi 18 trở lên.

Hệ thống y tế

(8) Ít nhất 50% số người có yếu tố 
nguy cơ được điều trị bằng thuốc 
và được tư vấn (bao gồm cả kiểm 
soát đường huyết) để ngăn chặn 
nhồi máu cơ tim và tai biến mạch 
máu não

(18) Tỷ lệ người có nhu cầu (40 tuổi trở lên có 
nguy cơ bệnh tim mạch ≥30% trong 10 năm tới) 
được điều trị bằng thuốc và tư vấn để phòng nhồi 
máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

(9) 80% cơ sở y tế công và tư có 
thuốc và các công nghệ thiết yếu 
cơ bản, giá cả hợp lý, bao gồm 
cả thuốc generic, để điều trị các 
BKLN chủ yếu.

(19) Sự sẵn có và khả năng chi trả các thuốc thiết 
yếu có chất lượng, an toàn và hiệu suất để điều 
trị các BKLN, bao gồm thuốc generic, và các công 
nghệ cơ bản tại các cơ sở công lập và tư nhân.

Các chỉ số bổ sung

(20) Khả năng tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ được 
đánh giá trên tiêu chí tiêu dùng thuốc giảm đau 
opiat bình quân một ca tử vong do ung thư.
(21) Thông qua các chính sách quốc gia giới hạn 
chất béo bão hòa và loại trừ dầu thực vật hydro 
hóa một phần (chất béo chuyển hóa).
(22) Sự sẵn có, nếu phù hợp và hiệu quả chi phí, 
các vắc xin phòng HPV theo các chương trình và 
chính sách quốc gia.
(23) Các chính sách nhằm giảm tác động đối với 
trẻ em từ việc quảng cáo thức ăn và đồ uống không 
có cồn nhưng chứa nhiều chất béo bão hòa, chất 
béo chuyển hóa, đường hoặc muối.
(24) Tiêm phòng viêm gan B đầy đủ 3 liều cho trẻ 
em dưới 1 tuổi.
(25) Tỷ lệ phụ nữ độ tuổi 30-49 được khám sàng 
lọc ung thư cổ tử cung ít nhất một lần.

Nguồn: Khung giám sát và các mục tiêu phòng, chống các BKLN toàn cầu.

Đối với sức khỏe tâm thần, Kế hoạch hành động toàn cầu đề xuất một số chỉ số giám sát 
tiến độ thực hiện, trong đó có một số mục tiêu và chỉ số tầm vĩ mô, nhưng chưa có các chỉ số 
chi tiết như đối với các BKLN (Bảng 22).
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Bảng 22: Các mục tiêu và chỉ số giám sát hành động phòng, chống bệnh tâm thần 

Mục tiêu (đến năm 2020) Chỉ số

Mục đích 1: Tăng cường lãnh đạo hiệu quả và quản lý nhà nước về sức khỏe tâm thần

80% các quốc gia có xây dựng hoặc cập nhật 
chính sách/kế hoạch về sức khỏe tâm thần hài 
hòa hóa với các công cụ quốc tế và khu vực về 
nhân quyền.

Sự tồn tại của chính sách/kế hoạch về sức khỏe 
tâm thần phù hợp với các công cụ nhân quyền 
quốc tế.

50% các quốc gia có xây dựng hoặc cập nhật 
Luật sức khỏe tâm thần phù hợp với công cụ 
nhân quyền quốc tế và khu vực.

Việc có luật quốc gia về sức khỏe tâm thần phù 
hợp với công cụ nhân quyền quốc tế.

Mục đích 2: Cung cấp dịch vụ xã hội và sức khỏe tâm thần toàn diện, lồng ghép và đáp ứng                 
nhu cầu tại cộng đồng

2. Bao phủ dịch vụ đối với các rối loạn tâm thần 
nặng tăng 20%.

Tỷ lệ người bị rối loạn tâm thần nặng (chứng loạn 
thần, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm trung bình và 
nặng) đang sử dụng dịch vụ (%).

Mục đích 3: Thực hiện các chiến lược nâng cao sức khỏe tâm thần và phòng rối loạn tâm thần

3.1. 80% các quốc gia có từ 2 chương trình trở 
lên đang thực hiện nhằm nâng cao sức khỏe 
tâm thần, phòng bệnh tâm thần mang tính đa 
ngành, cấp quốc gia.

Các chương trình đa ngành đang thực hiện nhằm 
nâng cao sức khỏe tâm thần, phòng bệnh tâm thần.

3.2. Tỷ lệ tự tử giảm 10% Số tử vong do tự tử trên 100 000 dân.

Mục đích 4: Tăng cường hệ thống thông tin, bằng chứng và nghiên cứu về sức khỏe tâm thần

4. 80% các quốc gia thu thập và báo cáo định 
kỳ ít nhất một bộ chỉ số sức khỏe tâm thần cơ 
bản mỗi 2 năm một lần trong hệ thống thông tin 
y tế-xã hội quốc gia.

Bộ chỉ số sức khỏe tâm thần (đã được xác định, 
thống nhất), được thu thập và báo cáo định kỳ 2 
năm một lần.

Nguồn: Kế hoạch hành động toàn cầu về sức khỏe tâm thần 2013-2020.

Dựa trên khung giám sát trên, WHO khuyến nghị các quốc gia xây dựng các mục tiêu 
quốc gia, tăng cường nhân lực và năng lực về giám sát, theo dõi và đánh giá để thực hiện hiệu 
quả. Về lâu dài, các quốc gia cần lồng ghép giám sát các BKLN vào hệ thống thông tin y tế 
quốc gia thông qua thiết lập và tăng cường một cách toàn diện hệ thống giám sát nguyên nhân 
tử vong, ghi nhận ung thư, thực hiện điều tra định kỳ về các yếu tố nguy cơ và giám sát việc 
đáp ứng của quốc gia. Các khuyến nghị đối với sức khỏe tâm thần cũng đề xuất lồng ghép các 
chỉ số về sức khỏe tâm thần trong hệ thống thông tin y tế và sử dụng các dữ liệu trong việc cải 
tiến dịch vụ và báo cáo.

Nghiên cứu phòng, chống BKLN được đưa vào các mục đích chính của Kế hoạch hành 
động toàn cầu và khu vực về phòng, chống BKLN vì các ưu tiên hành động nên dựa trên bằng 
chứng về tình hình mắc và yếu tố nguy cơ cũng như tính hiệu quả, hiệu suất và tính chấp nhận 
của các can thiệp ở mỗi quốc gia. Đồng thời kết quả can thiệp ở từng quốc gia là bài học quan 
trọng cần chia sẻ cho các quốc gia khác. Khả năng nghiên cứu hiệu quả thường phụ thuộc nhiều 
vào khả năng cung cấp số liệu và thông tin từ hệ thống thông tin đề cập trên. WHO đề xuất 
một số hoạt động cụ thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu bắt đầu từ việc xây dựng và thực 
hiện chương trình nghiên cứu quốc gia về BKLN. Phân bổ kinh phí, tăng cường nguồn nhân 
lực, củng cố các quy định về nghiên cứu và tăng cường năng lực nghiên cứu thông qua hợp tác 
quốc tế và trong nước đều là những giải pháp hỗ trợ cho chương trình nghiên cứu quốc gia. Các 
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khuyến nghị đối với sức khỏe tâm thần tương tự như đối với BKLN, có nhấn mạnh về nghiên 
cứu liên quan trực tiếp tới phát triển và thực hiện dịch vụ sức khỏe tâm thần và bảo vệ nhân 
quyền của người bị rối loạn tâm thần, đặc biệt các nghiên cứu có sự tham gia của các bên liên 
quan, như người bị rối loạn tâm thần.

Một số nước trong khu vực đã đầu tư nhiều vào việc tăng cường giám sát và đánh giá. 
Trung Quốc đang triển khai một nghiên cứu theo dõi tình trạng sức khỏe trong một thời gian từ 
15 đến 20 năm tới nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên xét nghiệm máu, sử dụng các khía cạnh 
di truyền, môi trường và lối sống để điều tra và tìm hiểu các nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, sự 
phát sinh bệnh, tỷ lệ mắc, mô hình và xu hướng của bệnh mạn tính tại nước này [133]. Tại Thái 
Lan, có nhiều dự án giám sát BKLN như Dự án tăng cường hệ thống giám sát các yếu tố nguy 
cơ BKLN và Dự án cải thiện chất lượng của hệ thống ghi nhận ung thư và phân tích số liệu ghi 
nhận để xây dựng chính sách. Xinh-ga-po cũng đã đầu tư cho các mục tiêu liên quan đến BKLN 
và đánh giá kết quả một cách chủ động. 

1.6.3. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được

Nhằm kiểm soát các yếu tố nguy cơ, Đại hội đồng WHO đã tán thành Công ước Khung 
về kiểm soát thuốc lá, Chiến lược toàn cầu về chế độ ăn uống, hoạt động thể lực và sức khỏe, 
Chiến lược toàn cầu về kiểm soát tác hại của rượu, Bộ khuyến cáo về quảng bá các thực phẩm 
và đồ uống không cồn cho trẻ em, và Tuyên bố Moskva về lối sống lành mạnh và kiểm soát 
BKLN. Các văn bản mang tính chiến lược đó đề xuất nhiều giải pháp cụ thể và chi tiết để kiểm 
soát các yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi, cũng như các yếu tố kinh tế xã hội liên quan và 
WHO khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung. 

Tuy nhiên, khi điều kiện có hạn, cần xác định ưu tiên để lựa chọn các hành động thực 
hiện trước. Trong Khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO đã đề xuất các can thiệp được coi là rất 
hiệu quả so với chi phí để phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây BKLN (Bảng 23). 

Bảng 23: Các can thiệp kiểm soát yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi, lối sống

Nhóm tác động Can thiệp hiệu quả

Sử dụng thuốc lá

Giảm khả năng chi trả cho các sản phẩm thuốc lá bằng cách tăng thuế tiêu 
thụ đặc biệt.
Xây dựng luật về môi trường không khói thuốc tại tất cả các nơi làm việc, 
nơi công cộng và phương tiện đi lại công cộng.
Cảnh báo mọi người về sự nguy hại của thuốc lá và khói thuốc lá thông qua 
các cảnh báo về sức khỏe và chiến dịch truyền thông đại chúng hiệu quả.
Cấm tất cả các hình thức quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị thuốc lá.

Sử dụng rượu, bia 
quá mức

Kiểm soát việc mua bán và sẵn có rượu bia trong cộng đồng.
Giới hạn và cấm quảng cáo rượu, bia và các hình thức khuyến mại.
Áp dụng chính sách về giá, ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia.

Chế độ ăn không 
lành mạnh

Giảm tiêu thụ muối trong thức ăn.
Thay thế a xít béo chuyển hóa (transfat) bằng chất béo không bão hòa.
Thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức về chế độ ăn lành mạnh.

Thiếu hoạt động   
thể lực

Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức để thúc đẩy lợi ích của lối 
sống năng vận động thể lực.

Nguồn: WPRO Regional Action Plan on NCDs 2014-2020.
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Chương III: Tổng quan về phòng chống BKLN trên thế giới và Việt Nam

Kế hoạch hành động toàn cầu công nhận rằng hiệu quả của hành động đa ngành đòi hỏi 
việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan/nhóm đối tác, bảo vệ lợi ích công và tránh tác 
động của mâu thuẫn lợi ích đối với nội dung chính sách và việc thực hiện chính sách. Tuyên bố 
chính trị của Tổ chức Liên Hợp Quốc về các BKLN nêu rõ tầm quan trọng của việc giảm mức 
độ phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ và tăng cường năng lực của người dân để lựa chọn lối 
sống có lợi cho sức khỏe trong suốt vòng đời, và vai trò quan trọng của các quy định pháp luật 
kiểm soát các ngành liên quan và các can thiệp nâng cao sức khỏe.

Đối với việc nâng cao sức khỏe tâm thần và phòng chống rối loạn tâm thần, nhiều yếu 
tố nguy cơ quan trọng liên quan đến hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia đình, ngoài phạm vi kiểm 
soát của ngành y tế. Tuy nhiên, có một số hoạt động nằm trong phạm vi trách nhiệm của ngành 
y tế. Thứ nhất là vận động thay đổi chính sách liên quan các vấn đề môi trường, nuôi dưỡng trẻ, 
điều kiện làm việc, học tập, phòng, chống bạo lực gia đình để phòng ngừa tác động xấu tới sức 
khỏe tâm thần. Thứ hai là chống sử dụng rượu, bia ở mức có hại như đối với BKLN khác. Thứ 
ba là tăng cường khả năng người mắc BKLN có thể tiếp cận với tư vấn trong quá trình điều trị 
để tránh bệnh tật dẫn đến rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu.

Các khuyến nghị về nâng cao sức khỏe tâm thần và phòng ngừa rối loạn tâm thần chưa 
đề xuất các can thiệp hiệu quả-chi phí cụ thể như đối với BKLN, nhưng đã đề nghị các quốc 
gia chỉ đạo và điều phối chiến lược đa ngành có các can thiệp toàn dân cũng như nhằm vào các 
đối tượng đích cụ thể để nâng cao sức khỏe tâm thần; phòng ngừa rối loạn tâm thần; giảm kỳ 
thị, phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền; đáp ứng nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương 
theo vòng đời được lồng ghép vào các chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần và nâng cao 
sức khỏe. Đồng thời các quốc gia cần xây dựng và thực hiện các chiến lược toàn diện đề phòng 
ngừa tự tử, chú ý đặc biệt tới các nhóm có nguy cơ cao hơn.

Phần lớn các chính sách/chiến lược của các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á hiện nay đều 
tập trung vào các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các 
quốc gia tuỳ thuộc vào bối cảnh kinh tế, xã hội, tổ chức và tình hình dịch tễ học [128].

1.6.4. Củng cố hệ thống y tế 

WHO đã xây dựng danh mục lựa chọn chính sách liên quan đến củng cố và định hướng 
hệ thống y tế để ứng phó với các BKLN thông qua CSSKBĐ và CSSK toàn dân. Kế hoạch hành 
động toàn cầu có năm nhóm khuyến nghị liên quan đến lãnh đạo, cung cấp tài chính, chất lượng 
dịch vụ, năng lực của nguồn nhân lực, và khả năng tiếp cận của người dân [125]. Kế hoạch hành 
động của khu vực Tây Thái Bình Dương đưa ra 8 khuyến nghị trong lĩnh vực này. Dưới đây tóm 
tắt các khuyến nghị toàn cầu và của khu vực Tây Thái Bình Dương. 

Liên quan đến tăng cường hiệu quả trong quản trị và trách nhiệm giải trình có bốn lựa 
chọn. Thứ nhất là phải có trách nhiệm bảo đảm sự sẵn có các dịch vụ phòng chống BKLN trong 
hệ thống y tế. Thứ hai là có sự tham gia của cộng đồng khi thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh 
giá các chương trình phòng, chống BKLN để bảo đảm hiệu quả và công bằng. Thứ ba là lồng 
ghép dịch vụ phòng, chống BKLN vào công tác đổi mới ngành y tế. Thứ tư là định hướng hệ 
thống y tế nhằm ứng phó với tác động của yếu tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe thông 
qua các can thiệp được xác định dựa trên bằng chứng và được hỗ trợ bởi các hoạt động nhằm 
CSSK toàn dân. Trong khu vực Tây Thái Bình Dương, có hai khuyến nghị cụ thể hơn. Thứ nhất 
là nêu bật tầm quan trọng của phòng chống BKLN trong CSSK toàn dân. Thứ hai là nâng cao 
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vai trò của dịch vụ CSSKBĐ và chăm sóc chuyên khoa (secondary care) cùng với hệ thống 
chuyển tuyến trong nỗ lực phòng, chống và quản lý các BKLN.

Về tài chính đối với các BKLN có ba lựa chọn chính sách. Thứ nhất là chuyển từ hệ 
thống y tế dựa trên viện phí chi trả trực tiếp khi sử dụng dịch vụ y tế thành hệ thống chi trả trước, 
có chia sẻ rủi ro và bao phủ chi trả dịch vụ cho các BKLN. Thứ hai là mở rộng bao phủ CSSK 
toàn dân, ưu tiên chi trả cho các can thiệp hiệu quả-chi phí đối với các BKLN và bệnh kèm theo. 
Xây dựng các giải pháp sáng tạo tại địa phương để bảo vệ người bệnh trước rủi ro tài chính do 
các BKLN gây ra. Khu vực Tây Thái Bình Dương có thêm khuyến nghị tạo ra cơ chế tài chính 
y tế để bao phủ phòng, sàng lọc, quản lý và kiểm soát BKLN. 

Về phát triển nhân lực, thứ nhất là tiến hành xác định các năng lực cần thiết và đầu tư 
nâng cao kiến thức, kỹ năng và động lực làm việc của nhân lực y tế hiện có và lập kế hoạch 
đào tạo trong tương lai dựa trên dự báo nhu cầu. Thứ hai, lồng ghép nội dung về phòng chống 
BKLN trong chương trình đào tạo nhân lực y tế cũng như nhân lực thực hiện công tác xã hội, 
nhấn mạnh vào CSSKBĐ. Thứ ba là bảo đảm chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc đủ để huy 
động nhân viên y tế phục vụ vùng khó khăn. Thứ tư là tăng cường đào tạo sau đại học chuyên 
về BKLN đối với cán bộ y tế, dược, và lĩnh vực khác liên quan đến chăm sóc người mắc BKLN. 
Thứ năm, tối ưu hóa phạm vi hành nghề của điều dưỡng và nhân viên cận lâm sàng để loại bỏ 
các cản trở và tăng cường sự đóng góp của họ trong phòng chống các BKLN. Thứ sáu là tăng 
cường năng lực lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá cung ứng dịch vụ phòng chống 
BKLN. Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, các khuyến nghị nhấn mạnh vào việc nâng cao năng 
lực của nhân lực y tế và thể chế để thực hiện phòng chống BKLN thông qua mô hình cung cấp 
dịch vụ lấy con người làm trung tâm, các đội/nhóm làm việc đa kỹ năng, các biện pháp bảo đảm 
chất lượng và hoạt động đào tạo liên tục.

Đối với việc nâng cao hiệu suất, công bằng, bao phủ và chất lượng dịch vụ phòng, chống 
các BKLN và các yếu tố nguy cơ, có bảy lựa chọn được đề xuất. Thứ nhất là củng cố và tổ chức 
các dịch vụ gần người dân trong mạng lưới CSSKBĐ được lồng ghép với các cơ sở y tế tuyến 
trên, bao gồm cả điều trị chuyên khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ. Tạo điều 
kiện cung cấp dịch vụ một cách công bằng cho người mắc BKLN của các cơ sở cung cấp dịch 
vụ (kể cả khu vực công lập và tư nhân). Tăng cường hiệu suất cung cấp dịch vụ và đưa ra các 
mục tiêu quốc gia phù hợp với mục tiêu toàn cầu để mở rộng bao phủ các can thiệp hiệu quả-chi 
phí có tác động mạnh để ứng phó với các BKLN, liên kết dịch vụ phòng, chống BKLN với dịch 
vụ y tế khác, đặc biệt dịch vụ CSSK tâm thần (Xem danh mục một số dịch vụ rất hiệu quả- chi 
phí trong Bảng 23). Đáp ứng nhu cầu chăm sóc lâu dài của người mắc BKLN kèm theo khuyết 
tật và bệnh kèm theo thông qua mô hình chăm sóc hiệu quả, sáng tạo, lồng ghép giữa các đơn 
vị trong hệ thống y tế và cộng đồng. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt đối với 
CSSKBĐ, bao gồm hướng dẫn điều trị dựa trên bằng chứng, và các công cụ hỗ trợ quản lý các 
BKLN, yếu tố nguy cơ. Vận động và tạo điều kiện cho người dân khám sớm để phát hiện bệnh 
và tự quản lý bệnh hiệu quả. Rà soát lại các chương trình sức khỏe hiện có tìm cơ hội lồng ghép 
với chương trình phòng, chống BKLN.

Để tăng khả năng tiếp cận các chương trình phòng chống BKLN, gồm cả thuốc và công 
nghệ thiết yếu, WHO đề xuất năm lựa chọn chính sách. Thứ nhất là thúc đẩy khả năng tiếp cận 
dịch vụ toàn diện, hiệu quả-chi phí và được lồng ghép phòng, chữa và chăm sóc trong việc quản 
lý các BKLN, gồm cả thuốc, công nghệ chẩn đoán và điều trị, tận dụng tối đa các quyền linh 
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hoạt trong thực hiện TRIPS để tránh tác động xấu đối với y tế công cộng.31 Thứ hai là đề nghị 
các quốc gia nên thông qua các chiến lược quốc gia dựa trên bằng chứng nhằm nâng cao khả 
năng người bệnh tiếp cận với thuốc với giá hợp lý (ví dụ đưa các thuốc phù hợp vào danh mục 
thuốc chủ yếu hoặc thực hiện các chính sách quản lý giá thuốc). Thứ ba là thúc đẩy mua sắm và 
sử dụng các loại thuốc an toàn, chất lượng, hiệu quả và giá hợp lý nhằm phòng chống BKLN, 
gồm cả thuốc giảm đau (trong chăm sóc giảm nhẹ), và vắc xin phòng một số loại ung thư liên 
quan đến bệnh lây nhiễm thông qua một số biện pháp như quản lý chất lượng thuốc, thủ tục ưu 
đãi để đăng ký thuốc, thay thế thuốc generic, bắt buộc sử dụng tên hoạt chất trong mua sắm và 
giáo dục người kê đơn cũng như người bệnh. Thứ tư là tăng tính sẵn có của các công nghệ và 
thuốc thiết yếu để quản lý các BKLN trong giai đoạn đầu ứng phó với thiên tai. Thứ năm là hỗ 
trợ tiếp cận với các biện pháp phòng và chữa bệnh, phục hồi chức năng cũng như thực hiện chi 
trả phụ cấp đối với các BKLN (được coi là bệnh nghề nghiệp), phù hợp với các luật và quy định 
quốc tế và quốc gia. Trong khu vực Tây Thái Bình Dương, khuyến nghị thứ nhất là mở rộng 
khả năng tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng tại cộng đồng và thứ hai là cải tiến khả năng 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, giảm đau đối với người bệnh bị ung thư và các bệnh khác 
đe dọa đến sinh mạng trong hệ thống cung cấp dịch vụ liên tục. Thứ ba là mở rộng khả năng 
tiếp cận với các can thiệp thiết yếu nhằm phòng, chống BKLN, ví dụ như địa phương hóa gói 
dịch vụ thiếu yếu về BKLN của WHO trong hệ thống CSSKBĐ và chuyển tuyến hợp lý trong 
cơ chế CSSK toàn dân. 

Gói dịch vụ thiết yếu phòng, chống BKLN được khuyến nghị bao gồm 9 thành phần. 
Thứ nhất là mở rộng bao phủ khám sàng lọc và điều trị, đồng thời ưu tiên các can thiệp hiệu 
quả- chi phí cao để ứng phó với các yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi. Thứ hai là cung ứng 
dịch vụ tư vấn và giáo dục cho người bệnh, trong đó có nội dung về cai nghiện thuốc lá và giảm 
sử dụng rượu, bia ở mức có hại. Thứ ba là đánh giá, quản lý và xử lý các yếu tố nguy cơ gắn 
liền với các cách tiếp cận tại hộ gia đình và cộng đồng nhằm thay đổi lối sống. Thứ tư là chuyển 
tuyến điều trị những người có nguy cơ cao bị BKLN hoặc tai biến. Thứ năm là phòng ung thư 
gan thông qua tiêm phòng viêm gan B trong hệ thống tiêm chủng mở rộng. Thứ sáu là phòng 
ung thư cổ tử cung thông qua các biện pháp khám sàng lọc hiệu quả-chi phí, ví dụ như VIA hoặc 
PAP smear, gắn với điều trị các vết loét tiền ung thư. Thứ bảy là phòng ngừa thứ cấp sốt thấp 
khớp và bệnh thấp tim. Thứ tám điều trị đa thuốc, bao gồm kiểm soát đường huyết đối với bệnh 
nhân đái tháo đường, và các thuốc điều trị người bệnh đã bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch 
máu não hoặc có nguy cơ cao. Cuối cùng là cấp thuốc aspirin cho người đang bị nhồi máu cơ 
tim hoặc để phòng ngừa tái phát nhồi máu cơ tim. 

2. Diễn biến dịch tễ học và gánh nặng bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam

2.1. Diễn biến dịch tễ học một số bệnh không lây nhiễm

BKLN bao gồm nhiều loại bệnh khác nhau có chung yếu tố là không phải là bệnh lây 
truyền từ người hoặc từ động vật sang người. Theo Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu 
năm 2010, ở Việt Nam, BKLN chiếm 66% tổng gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY. Trong 
phạm vi báo cáo này, chúng tôi tập trung vào 5 nhóm BKLN chiếm tỷ trọng lớn gánh nặng tử 
vong và DALY, bao gồm: ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính và bệnh tâm 
thần-thần kinh. Tuy nhiên, trong mục này cũng có đề cập thêm một số BKLN quan trọng chưa 
được quan tâm đầy đủ ở Việt Nam. 
31TRIPS là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã cam kết 
khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong các quyền linh hoạt của TRIPS, có nhập khẩu song song và giấy 
phép cưỡng chế (bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế).
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Bệnh tim mạch: Bệnh tim mạch là một thuật ngữ để chỉ một nhóm bệnh phát triển không 
chỉ do tình trạng bệnh lý của tim, mạch, cơ và van tim… mà còn do tình trạng cao huyết áp, 
bệnh lý của não bộ và hệ thống mạch ngoại vi [134]. Nhóm bệnh tim mạch bao gồm các loại 
bệnh như: bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, bệnh mạch ngoại vi, thấp tim, tật tim 
bẩm sinh, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi. Hầu hết các bệnh tim mạch có thể phòng 
được bằng giảm các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, chế độ ăn thiếu thức ăn có lợi và thừa thức 
ăn có hại cho sức khỏe tim, béo phì, ít hoạt động thể lực, tăng huyết áp, đái tháo đường và rối 
loạn lipid máu. Hiện nay ở Việt Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu can thiệp để xử 
lý tăng huyết áp, tức là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Chưa có nguồn số 
liệu toàn quốc về tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc các bệnh tim mạch. Tỷ lệ người bị tăng huyết 
áp sẽ được phân tích ở mục về yếu tố nguy cơ dưới đây.

Ung thư: Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách 
vô tổ chức và những tế bào đó có khả năng di căn. Hiện có khoảng 200 loại ung thư. Số người 
mới mắc ung thư một năm ở Việt Nam ước tính là 125 036 theo Globocan năm 2012 [135] và 
126 307 theo số liệu ước tính từ hệ thống ghi nhận ung thư từ 6 tỉnh, thành phố năm 2010 [136]. 
Dự báo vào năm 2020 sẽ có ít nhất 189 344 ca ung thư mới mắc. Trong số ca ung thư, nữ chiếm 
43% và nam giới 57%. Bốn loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới là ung thư gan, phổi, dạ dầy 
và đại trực tràng, chiếm 66% tổng số ca ung thư mới mắc ở nam giới. Ở nữ giới, bốn loại phổ 
biến nhất là ung thư vú, phổi, gan, cổ tử cung, chiếm gần 50% tổng số ca ung thư mới mắc ở nữ 
[135]. Tỷ lệ bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị sớm còn thấp, năm 2009 một nghiên cứu 
tại 5 bệnh viện ung thư cho thấy chung các loại ung thư 28,6% bệnh nhân đến giai đoạn I và II, 
đối với ung thư vú 50,5% đến sớm, ung thư cổ tử cung 46,0% đến sớm và ung thư đại trực tràng 
32,2% đến sớm [136]. Lưu ý các số liệu này dựa vào các trường hợp được phát hiện và đến điều 
trị, những trường hợp không đến cơ sở y tế không được ghi nhận.

Nhiều loại ung thư có thể phòng được bằng tránh tiếp cận với yếu tố nguy cơ như thuốc 
lá, rượu, hoá chất gây ung thư trong nơi làm việc hoặc trong thực phẩm. Một số loại ung thư có 
thể phòng bằng vắc xin như ung thư gan (tiêm phòng vi rút gây viêm gan B), ung thư cổ tử cung 
(tiêm phòng vi rút Papilloma ở người) hoặc bằng điều trị bệnh H. pylori để phòng ung thư dạ 
dày. Một số loại ung thư nếu được phát hiện sớm có khả năng điều trị khỏi.

Đái tháo đường: Theo Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2004: “đái tháo đường là một nhóm 
các bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi tăng glucose máu do khiếm khuyết tiết insulin, khiếm 
khuyết hoạt động insulin, hoặc cả hai. Tăng glucose máu mạn tính trong đái tháo đường sẽ gây 
tổn thương, rối loạn chức năng hay suy nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và 
mạch máu” [137]. Đái tháo đường cũng là yếu tố nguy cơ của những bệnh khác như bệnh tăng 
huyết áp và bệnh thận. 

Kết quả điều tra về đái tháo đường ở Việt Nam cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường lứa 
tuổi 30-69 tuổi toàn quốc là 2,7% vào năm 2002 [138], đã tăng gấp đôi lên 5,4% năm 2012 [139]. 
Đây là điều đáng báo động khi tỷ lệ đái tháo đường gia tăng nhanh hơn dự báo. Tỷ lệ rối loạn dung 
nạp glucose cũng tăng lên từ 7,7% năm 2002 lên 12,8% năm 2012 [139]. Ước tính, năm 2010 tỷ 
lệ đái tháo đường ở nhóm tuổi từ 20-79 tuổi là 2,9% tương ứng 1,65 triệu người bị bệnh và dự báo 
sẽ tăng lên 3,42 triệu người vào năm 2030, gia tăng 88 000 người một năm [140].

Đái tháo đường týp 1 có các yếu tố khó thay đổi (di truyền, miễn dịch) và yếu tố môi 
trường có thể thay đổi được. Trong môi trường, các yếu tố được phát hiện làm tổn thương tụy 
dẫn đến đái tháo đường bao gồm bệnh quai bị, rubella, vi rút coxsackie B4, và các tác nhân 
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độc hóa học như nitrophényl-urea độc cho chuột, hydrogen cyanide từ bột sắn hư hỏng hay từ 
củ sắn. Đối với đái tháo đường týp 2, cũng có các yếu tố di truyền và môi trường. Yếu tố môi 
trường gây nguy cơ đái tháo đường týp 2 bao gồm tuổi cao, béo phì (nhất là béo bụng) và có 
lối sống tĩnh tại, quần thể có gia tăng bất thường mô mỡ, tăng lipoprorein có tỷ trọng rất thấp 
(VLDL), tăng huyết áp.

Bệnh phổi mạn tính: Bệnh đường hô hấp mạn tính là các bệnh mạn tính ảnh hưởng tới 
đường thở và các cơ cấu của phổi. Những bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh này là bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn (hen phế quản), dị ứng đường hô hấp, bệnh phổi nghề nghiệp. 
Tỷ lệ hiện mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ước tính là 4,2%, trong đó tỷ lệ mắc ở nam giới 
là 7,1% và nữ giới là 1,9% [141]. Tỷ lệ hiện mắc hen phế quản ở Việt Nam là 3,9%; ở trẻ em 
là 3,3% và ở người lớn là 4,4%. Hen phế quản thường gặp hơn ở nam so với nữ, với tỷ số giữa 
nam và nữ là 1,63 và 1,24 ở người lớn. Ước tính tỷ lệ hiện mắc hen phế quản ở các tỉnh dao 
động từ 1,5% đến 6,9% [142]. 

Các yếu tố ảnh hưởng tới bệnh hô hấp mạn tính chủ yếu là hút thuốc lá, ô nhiễm không 
khí trong nhà, ô nhiễm không khí bên ngoài nhà, tác nhân gây dị ứng, yếu tố môi trường làm việc.

Rối loạn tâm thần - thần kinh: Rối loạn tâm thần bao gồm phạm vi rộng các vấn đề có 
những triệu chứng khác nhau, nhưng nói chung có kết hợp những bất thường về suy nghĩ, cảm 
động, hành vi và giao tiếp với người khác. Một số ví dụ điển hình là bệnh tâm thần phân liệt, 
trầm cảm, chậm phát triển trí tuệ và những rối loạn liên quan sử dụng rượu, bia và ma túy. Bệnh 
thần kinh là những rối loạn của hệ thần kinh do bất thường cơ cấu, sinh hóa hoặc điện trong não, 
cột sống hoặc những thần kinh khác. Một số triệu chứng bao gồm liệt người, cơ bắp yếu, mất 
cảm giác, đau đớn, hoặc co giật. Những bệnh phổ biến ở nhóm này bao gồm động kinh, đau nửa 
đầu, sa sút trí tuệ, bại não, bệnh Parkinson, hoặc hậu quả của tai biến mạch máu não và chấn 
thương não. Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng và trẻ 
em chủ yếu tập trung vào hai bệnh là tâm thần phân liệt và động kinh.

Tại Việt Nam, cho đến nay, mới có một cuộc khảo sát dịch tễ học được tiến hành vào đầu 
năm 2000 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I ở phạm vi toàn quốc. Kết quả cho thấy 10 bệnh 
rối loạn tâm thần phổ biến nhất cộng lại ảnh hưởng đến 14,9% dân số [143]. Trong số này, phổ 
biến nhất là lạm dụng rượu, bia (5,5%), trầm cảm (2,8%) và lo lắng (2,6%). Gần 3 triệu người 
Việt Nam mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng điển hình (tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối 
loạn lưỡng cực và các biểu hiện nghiêm trọng khác về lo âu và trầm cảm). 

2.2. Gánh nặng tử vong của một số bệnh không lây nhiễm 
Tại Việt Nam, trong tổng số người tử vong, tỷ trọng do BKLN tăng từ 56% năm 1990 lên 

72% năm 2010 [144]. Trong đó, bệnh tim mạch chiếm 30% tổng số trường hợp tử vong, ung thư 
21%, bệnh đường hô hấp mạn tính 6%, bệnh đái tháo đường 3%, bệnh tâm thần - thần kinh 2%. 

Khoảng một nửa số tử vong xảy ra trước 70 tuổi. Xác định nguyên nhân tử vong sớm rất 
quan trọng trong xây dựng chính sách và kế hoạch y tế. Vì vậy, khi đánh giá gánh nặng bệnh 
tật thường phải tính số năm sống mất đi do tử vong sớm (xem thêm mục 1.2, chương II). Bảng 
24 trình bày số năm sống mất đi do tử vong sớm theo giới của những nhóm bệnh sắp xếp theo 
tình trạng có hay chưa có chương trình mục tiêu y tế can thiệp. Kết quả cho thấy BKLN gây ra 
56,1% tổng số YLL, trong đó ở nam giới là 35,1% và nữ giới là 20,9%. Khoảng 25,5% tổng số 
YLL là do những BKLN hiện đang có chương trình mục tiêu can thiệp, còn lại 30,6% chưa có 
chương trình can thiệp trực tiếp, dù các chương trình dự phòng yếu tố nguy cơ như chống tăng 
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huyết áp hoặc chống tác hại của thuốc lá, rượu bia đều có tác động tới những BKLN chưa có 
chương trình. 

Bảng 24: Tử vong và YLL do bệnh không lây nhiễm theo giới và tình trạng có hay chưa 
có chương trình can thiệp, 2010 

Số tử vong Số YLL
% tổng số YLL

Chung Nam Nữ

Tổng số BKLN 318 425 6 760 146 56,1% 35,1% 20,9%

Các BKLN hiện có chương trình can thiệp  
ở Việt Nam 25,5% 15,5% 10,0%

Ung thư 91 476 2 319 533 19,2% 12,0% 7,2%

Bệnh tăng huyết áp 6 817 105 300 0,9% 0,3% 0,5%

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 18 598 240 685 2,0% 1,3% 0,7%

Hen phế quản 5 455 101 317 0,8% 0,5% 0,3%

Động kinh 1 939 83 129 0,7% 0,4% 0,3%

Bệnh tâm thần phân liệt 292 9 543 0,1% 0,1% 0,0%

Bệnh đái tháo đường 11 297 213 558 1,8% 0,8% 0,9%

Các BKLN chưa có chương trình can thiệp 
cụ thể 30,6% 19,7% 10,9%

Tai biến mạch máu não do xuất huyết 80 833 1 241 050 10,3% 6,5% 3,8%

Bệnh tim thiếu máu cục bộ 27 077 469 474 3,9% 2,6% 1,3%

Xơ gan 14 098 399 778 3,3% 2,7% 0,6%

Bệnh thận mạn tính 9 094 204 275 1,7% 1,0% 0,7%

Tai biến mạch máu não do thiếu máu cục bộ 6 830 104 902 0,9% 0,5% 0,3%

Thấp tim 2 956 66 091 0,5% 0,3% 0,3%

Bệnh loét dạ dày-tá tràng 2 380 49 992 0,4% 0,3% 0,1%

Rối loạn tâm thần do rượu, bia 1 132 42 045 0,3% 0,3% 0,0%

Các BKLN khác 38 151 1 109 474 9,2% 5,4% 3,8%
Chú thích: Các tỷ lệ phần trăm được tính trên tổng số YLL gồm cả bệnh truyền nhiễm, tai nạn chấn thương và 
BKLN.
Nguồn: Tính toán từ Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) Results by Cause 1990-2010 - Vietnam 
Country Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2013.

2.3. Gánh nặng bệnh không lây nhiễm tính theo DALY

Tổng gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam không phải chỉ do tử vong vì có những bệnh ít gây 
tử vong, nhưng tạo ra gánh nặng do người bệnh phải sống tàn tật. DALY, đơn vị đo lường gánh 
nặng bệnh tật, được tính bằng tổng số năm sống bị mất do tử vong sớm (YLL) và số năm sống 
tàn tật (YLD) cho từng bệnh cụ thể. 

Bảng 25 cho thấy 66,3% tổng gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY ở Việt Nam năm 2010 
là do BKLN (Bảng 25) [144]. Đáng lưu ý là các BKLN ở Việt Nam hiện có chương trình can 
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thiệp chỉ chiếm 19,6% tổng gánh nặng bệnh tật của Việt Nam năm 2010, đa phần gánh nặng 
bệnh tật do BKLN chưa có chương trình can thiệp. Thứ hạng các bệnh theo tỷ trọng trong tổng 
DALY có sự khác biệt với thứ hạng của các bệnh theo gánh nặng tử vong. Trong khi ung thư 
chiếm 19,2% tổng số năm sống mất đi do tử vong sớm, khi tính cả năm sống tàn tật thì tỷ lệ 
gánh nặng bệnh tật giảm xuống 11% do nhiều loại ung thư gây tử vong nhanh, số năm sống sót 
tàn tật thấp. Ngược lại, một số bệnh không gây tử vong sớm nhưng tạo ra gánh nặng do năm 
sống tàn tật cao như trầm cảm, rối loạn thính giác và tầm nhìn và thấp khớp. Trong nhóm bệnh 
chưa có chương trình can thiệp, có một số bệnh gây gánh nặng lớn như tai biến mạch máu não, 
bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn tính, xơ gan được tác động gián tiếp do các hoạt động 
can thiệp giảm các yếu tố nguy cơ như rượu, bia, thuốc lá, đái tháo đường (yếu tố nguy cơ bệnh 
thận,…) và tăng huyết áp (yếu tố nguy cơ của bệnh tim, tai biến mạch máu não). Nhưng vẫn 
có một số BKLN chưa có chương trình can thiệp toàn diện như các bệnh khớp xương, rối loạn 
thính giác, tầm nhìn, và một số loại bệnh tâm thần-thần kinh. 

Bảng 25: Gánh nặng bệnh tật tính theo DALY do BKLN theo giới, 2010

DALY
% tổng số DALY

Chung Nam Nữ

Tổng số DALY do BKLN 14 219 115 66,3% 36,2% 30,1%

Các BKLN hiện có chương trình can thiệp 
ở Việt Nam 19,6% 11,3% 8,3%

Ung thư 2 357 549 11,0% 6,8% 4,2%

Bệnh tăng huyết áp 108 666 0,5% 0,2% 0,3%

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 702 332 3,3% 1,8% 1,5%

Hen suyễn 300 572 1,4% 0,7% 0,7%

Động kinh 186 336 0,9% 0,5% 0,4%

Bệnh tâm thần phân liệt 183 354 0,9% 0,5% 0,4%

Bệnh đái tháo đường 367 031 1,7% 0,8% 0,9%

Các BKLN chưa có chương trình can thiệp 
cụ thể 46,7% 24,9% 21,8%

Tai biến mạch máo não do xuất huyết 1 251 750 5,8% 3,7% 2,2%

Trầm cảm 908 353 4,2% 1,5% 2,7%

Đau vùng lưng dưới 855 530 4,0% 2,1% 1,9%

Bệnh tim thiếu máu cục bộ 533 058 2,5% 1,6% 0,9%

Rối loạn thính giác, tầm nhìn 503 511 2,3% 1,1% 1,2%

Xơ gan 406 724 1,9% 1,5% 0,4%

Đau nửa đầu 384 240 1,8% 0,6% 1,2%

Đau cổ 380 054 1,8% 0,8% 1,0%

Rối loạn tâm thần do sử dụng rượu 275 078 1,3% 1,1% 0,1%

Suy thận mạn tính 265 188 1,2% 0,7% 0,5%

Rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy 251 197 1,2% 0,8% 0,3%
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DALY
% tổng số DALY

Chung Nam Nữ

Thấp khớp 234 475 1,1% 0,4% 0,7%

Tai biến mạch máu não do thiếu máu              
cục bộ 136 299 0,6% 0,4% 0,3%

Thấp tim 86 041 0,4% 0,2% 0,2%

Viêm loét dạ dày-tá tràng 69 505 0,3% 0,2% 0,1%

Các BKLN khác 3 472 272 16,2% 8,0% 8,1%
Chú thích: Các tỷ lệ phần trăm được tính trên tổng số YLL gồm cả bệnh truyền nhiễm, tai nạn chấn thương và 
BKLN.
Nguồn: Tính từ Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) Results by Cause 1990-2010 - Vietnam Country 
Level. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2013.

2.4. Gánh nặng kinh tế

Ngoài gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY, các BKLN còn gây gánh nặng rất lớn về kinh 
tế thông qua các chi phí trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng không chỉ đến ngành y tế mà còn đến 
sự phát triển kinh tế-xã hội. Thứ nhất, chi phí trực tiếp dành cho y tế là các chi phí liên quan 
trực tiếp tới việc điều trị BKLN, bao gồm các chi phí vận hành bệnh viện, phòng khám, lương 
cho cán bộ, thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ việc điều trị. Ngoài ra, còn các chi phí dành cho việc 
đi lại, ăn ở trong quá trình điều trị của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Thứ hai là các chi 
phí gián tiếp bao gồm các chi phí do việc mất năng suất lao động hay thu nhập mất đi do việc 
bán tài sản để điều trị.

Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có ước tính tổng thể gánh nặng kinh tế cho các BKLN. 
Tuy nhiên, có một vài tính toán cho một số bệnh cụ thể cho thấy gánh nặng kinh tế cũng rất đáng 
quan tâm. Tổng các chi phí y tế và mất năng suất lao động liên quan tới 3 căn bệnh do thuốc lá 
tại Việt Nam năm 2005 ít nhất là 1160 tỷ đồng (khoảng 77,5 triệu USD) [145]. Một nghiên cứu 
khác ước tính gánh nặng kinh tế do hút thuốc lá gây ra trong 5 nhóm bệnh liên quan đến hút 
thuốc lá (ung thư phổi, tai biến mạch máu não, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính, ung thư đường hô hấp và tiêu hóa trên) ở Việt Nam năm 2011 là 23 139,3 tỷ đồng 
(0,91% tổng GDP; 5,07% chi cho y tế) [146].

2.5. Các yếu tố nguy cơ 

Bốn trong 5 nhóm BKLN chính trình bày trong báo cáo này có 4 nhóm yếu tố nguy cơ 
chung có thể can thiệp để thay đổi được và do đó, có thể giảm được gánh nặng của BKLN. Hình 
45 mô tả BKLN và các yếu tố nguy cơ. Theo đó, BKLN bị gây ra bởi các yếu tố sinh chuyển 
hoá như tăng huyết áp, rối loạn dung nạp glucosa, thừa cân… tiếp đó là các yếu tố hành vi có 
thể thay đổi được như: hút thuốc, dinh dưỡng không hợp lý, ít vận động thể lực và sử dụng rượu, 
bia ở mức có hại. Cuối cùng là một số yếu tố mang tính vĩ mô liên quan tới toàn cầu hóa, kinh 
tế-xã hội, đô thị hóa và già hóa dân số. Chúng tôi sẽ trình bày lần lượt các nhóm yếu tố nguy cơ 
và trong khả năng cho phép sẽ cung cấp số liệu ước tính gánh nặng.
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Hình 45: Bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ 

2.5.1. Các yếu tố kinh tế xã hội và dân số

Kinh tế-xã hội và đô thị hóa

Tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong vài thập niên gần đây đã góp 
phần quan trọng trong việc làm tăng thu nhập của người dân, cải thiện tình trạng dinh dưỡng. 
Tuy nhiên, mặt trái của tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam 
thời gian qua là làm thay đổi chế độ ăn uống (tiêu thụ các thức ăn chứa nhiều mỡ, đồ uống có 
ga…), gia tăng ô nhiễm môi trường và các hành vi không có lợi cho sức khỏe (sẽ được trình bày 
phần yếu tố hành vi) như sử dụng rượu, bia ở mức có hại, hút thuốc lá hay ít vận động thể lực.

Già hóa dân số

Già hóa dân số ở Việt Nam là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới gánh nặng bệnh tật do 
BKLN. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng từ 65 tuổi năm 1989 [76] lên 73,1 tuổi 
vào năm 2013 [40], đưa Việt Nam trở thành một trong số các quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số 
nhanh nhất. 

Năm 2010, ở nhóm người từ 70 tuổi trở lên, tử vong do BKLN chiếm 85% tổng tử vong 
và 86% gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY. Đối với nhóm 50-69 tuổi, BKLN chiếm 82% tổng tử 
vong và 82% tổng gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY. Tỷ lệ dân số tuổi cao càng lớn, gánh nặng 
do BKLN càng tăng. Chương I phân tích già hóa dân số cho thấy BKLN chiếm 8 trên 10 nguyên 
nhân gây tử vong và 9 trên 10 nguyên nhân gây năm sống tàn tật của người 70 tuổi trở lên. 
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2.5.2. Nhóm các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được

Hút thuốc lá

Hút thuốc là yếu tố nguy cơ của hàng loạt BKLN: tai biến mạch máu não, bệnh đường 
hô hấp mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư (phổi, gan, dạ dày, vòm họng, thực 
quản, tụy, cổ tử cung, miệng, bạch cầu) bệnh tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường,… [147]. 
Năm 2010, ước tính hút thuốc lá gây ra 16,9% tổng số ca tử vong tương đương 74 710 ca tử 
vong và 8,8% tổng gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY, chủ yếu là do các BKLN (97% tổng tử 
vong và 94% tổng số DALY liên quan hút thuốc lá là do BKLN) [148].

Xu hướng hút thuốc lá ở Việt Nam bắt đầu giảm, nhưng tỷ lệ hút vẫn còn cao. Năm 
1992/93 tỷ lệ hiện hút thuốc lá (gồm cả thuốc lào) ở nam giới từ 15 tuổi trở lên là 60,5% [149], 
đến năm 2001/02 đã giảm xuống mức 56,1% [150] và đến năm 2010 giảm tiếp đến 47,4% [33]. 
Ở nữ giới, tỷ lệ hiện hút năm 1992/93 là 4,2% đến năm 2001/02 là 1,8% và năm 2010 là 1,4%. 
Từ năm 1992/93 đến năm 2010, tỷ lệ hiện hút đã giảm ở từng nhóm tuổi (Bảng 26). Năm 1992, 
tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất là nhóm 25-44 tuổi, đến năm 2010 nhóm có tỷ lệ hút cao nhất là nhóm 
45-64 tuổi. Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới 
với khoảng 15,3 triệu người trưởng thành đang hút thuốc lá [33]. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc lá 
của thanh thiếu niên Việt Nam vẫn ở mức cao và độ tuổi bắt đầu hút thuốc lá ngày càng trẻ. Có 
43,6% nam thanh thiếu niên cho biết đã từng hút thuốc với độ tuổi trung bình khi bắt đầu hút 
thuốc lá là 16,9. Trong số những nam thanh niên đã từng hút thuốc, có tới 71,7% hiện nay vẫn 
đang hút [151]. 

Bảng 26: Tỷ lệ hiện hút thuốc lá theo tuổi và giới ở Việt Nam, 1992-2010

1992 2010

Nhóm tuổi Nam Nữ Nam Nữ

15-24 37,8 0,5 26,1 0,3

25-44 75,4 2,6 56,7 0,9

45-64 68,3 9,2 59,5 2,9

65+ 55,8 11,5 33,3 2,9
Nguồn: 1992/93: Điều tra mức sống dân cư năm 1992/93; 2010: Global Adult Tobacco Survey 2010. 

Có đến 73,1% người trưởng thành bị phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà (67,6%, tương 
đương 33 triệu người bị phơi nhiễm tại nhà là người không hút thuốc) và 55,9% người lao động 
phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nơi làm việc (49,0%, tương đương 5 triệu người bị phơi nhiễm 
lại là người không hút thuốc). Tỷ lệ hút thuốc thụ động cao nhất là ở các quán rượu/cà phê/trà 
với 92,6% và ở nhà hàng với 84,9%. Tỷ lệ này ở các trường đại học và các công sở lần lượt là 
54,3% và 38,7% [33]. 

So với các nước khác trên thế giới, tình trạng hút thuốc ở Việt Nam đang ở mức cao 
(Hình 46).
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Hình 46: Hút thuốc lá hiện tại ở các nước đang phát triển châu Á những năm gần đây
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Nguồn: World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic 2013. Tobacco control country 
profiles. http://www.who.int/surveillance/policy/country_profile/en/.

Ô nhiễm không khí có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khoẻ liên quan đến thuốc 
lá. Một nghiên cứu của Trường Đại học YTCC Hà Nội năm 2010 cho thấy nồng độ PM2.5 trong 
không khí ở trong nhà và ngoài trời tại tất cả các địa điểm công cộng đều cao hơn tiêu chuẩn của 
WHO (25 μg/m3), đặc biệt là ở các điểm vui chơi giải trí. Tương tự như vậy, nồng độ nicotin 
trong không khí được phát hiện ở tất cả các điểm nghiên cứu, cao nhất ở các điểm vui chơi giải 
trí (2,5 μg/m3 tại khu vực hút thuốc và 1,3 μg/m3 tại khu vực không hút thuốc) và cao nhất tại 
các trường học (0,03 μg/m3) [152].

Sử dụng rượu, bia quá mức

Sử dụng rượu, bia quá mức liên quan tới nhiều bệnh mạn tính và chấn thương [147]. 
Gánh nặng quy thuộc cho một số vấn đề sức khoẻ liên quan đến sử dụng rượu, bia, bao gồm rối 
loạn tâm thần do sử dụng rượu, xơ gan, tai biến mạch máu não, ung thư gan, ung thư miệng/
hầu họng, ung thư thực quản, ung thư vú, động kinh, chấn thương do tai nạn giao thông và bạo 
lực. Tổng cộng, sử dụng rượu, bia gây ra 5,7% tổng số ca tử vong và 4,7% tổng gánh nặng bệnh 
tật tính bằng DALY của Việt Nam năm 2010 [148]. Khoảng 3/4 gánh nặng bệnh tật liên quan 
rượu, bia là do BKLN.

Mức tiêu thụ rượu, bia bình quân đầu người tăng nhanh. Mức tiêu thụ đồ uống có cồn 
bình quân một người 15 tuổi trở lên một năm tăng từ 3,8 lít cồn nguyên chất giai đoạn 2003-
2005 đến 6,6 lít cồn nguyên chất giai đoạn 2008-2010, bao gồm cả đồ uống có cồn được ghi 
nhận và không ghi nhận32 (ví dụ như rượu không thu thuế tại nước tiêu dùng vì được sản xuất 
trong khu vực không chính thức, là hàng xách tay, hoặc buôn lậu). Giai đoạn 2008-2010, nam 
giới bình quân tiêu thụ 12,1 lít/năm trong khi nữ giới tiêu thụ 0,2 lít/năm. Tính riêng người có 
tiêu thụ rượu (15 tuổi trở lên) nam giới là 27,4 lít/năm và nữ giới là 0,9 lít/năm [153]. So sánh 
quốc tế cho thấy mức độ tiêu thụ rượu, bia của Việt Nam ở mức cao so với các nước đang phát 
triển khác ở châu Á (Hình 47).

32Tính bằng cồn nguyên chất gồm cả đồ uống được ghi nhận và không ghi nhận.
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Mức bia được tiêu thụ bình quân đầu người năm 2013 ước tính là 35,6 lít [31]. Việt Nam 
là nước có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 8 trong khu vực ASEAN nhưng có mức tiêu 
thụ rượu, bia đứng thứ nhất ở ASEAN và thứ 3 tại châu Á [154]. Bình quân một năm, người Việt 
Nam chi gần 3 tỷ USD cho tiêu thụ bia, chiếm khoảng 1,8 % GDP [155].

Hình 47: Tiêu thụ đồ uống có cồn bình quân đầu người ở các nước đang phát triển châu 
Á, trung bình trong giai đoạn 2008-2010
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Nguồn: Global status report on alcohol and health 2014. World Health Organization, Geneva 2014.

Mô hình sử dụng rượu bia rất khác nhau theo tuổi và giới, tuy nhiên tình hình sử dụng 
rượu, bia quá mức đang tăng lên. Bảng 27 cung cấp số liệu về tỷ lệ sử dụng rượu, bia đặc trưng 
theo tuổi năm 2008. Theo đó, tỷ lệ nam sử dụng rượu, bia ở mức nguy cơ và nguy hiểm cao hơn 
hẳn so với nữ và tập trung ở nhóm tuổi trung niên. Kết quả điều tra về các yếu tố nguy cơ của 
một số BKLN năm 2009 cho thấy 6% nữ và 70% nam từ 25-64 tuổi có uống rượu, bia trong 
tháng; trong đó khoảng 40% nam giới ở độ tuổi này tiêu thụ rượu, bia ở mức có hại và nguy 
hiểm (từ 4 ly chuẩn trở lên một ngày, tương đương khoảng 56 g cồn nguyên chất) [156]. Tỷ lệ 
uống rượu quá mức (ít nhất 60 g trong ít nhất một lần trong 30 ngày qua) là 5,5% ở nam giới 
uống rượu và 0,8% nữ giới uống rượu [153].

Bảng 27: Tỷ lệ sử dụng rượu, bia (%) đặc trưng theo tuổi - giới, 2008

Nhóm tuổi

15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+

Nam

Không/ít sử dụng 68,9 62,0 64,4 69,4 73,8 76,9

Mức thấp 25,4 23,2 21,7 20,1 18,7 17,8

Mức có nguy cơ 1,4 5,0 4,8 4,2 3,3 2,7

Mức nguy hiểm 4,3 9,8 9,1 6,3 4,2 2,6

Nữ

Không sử dụng 99,4 98,6 97,8 97,6 97,2 96,9

Mức thấp 0,5 1,2 1,7 1,7 2,1 2,2

Mức có nguy cơ 0,0 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3

Mức nguy hiểm 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6
Nguồn: Nghiên cứu “Gánh nặng bệnh tật gây ra bởi một số yếu tố nguy cơ tại Việt Nam” [157].
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Tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở tuổi vị thành niên, thanh niên và phụ nữ đều đang gia tăng 
nhanh. Kết quả điều tra về vị thành niên Việt Nam cho thấy, sau 5 năm (2003-2008), tỷ lệ thanh 
thiếu niên (16-30 tuổi) sử dụng rượu, bia tăng thêm 10 điểm phần trăm. Năm 2008, có gần 80% 
nam và trên 36% nữ vị thành niên và thanh niên có sử dụng rượu, bia, so với 69% và 27% năm 
2003. Tuổi trung bình bắt đầu uống rượu, bia của nam là 16,5 tuổi và nữ khoảng 17,5 tuổi. 
Trong nhóm thanh thiếu niên (16-30 tuổi) đã từng uống rượu, bia, có 60% nam và 22% nữ cho 
biết họ đã từng say rượu, bia [151]. Một điều tra khác năm 2013 cho thấy, trong số học sinh từ 
13 đến 17 tuổi, 31,7% nam giới và 16,5% nữ giới thừa nhận là đã từng uống ít nhất một ly đồ 
uống có cồn trong 30 ngày qua; trong số đó, 27,8% nam giới và 15% nữ giới thừa nhận đã từng 
uống rượu quá nhiều và đã từng say. Trong số sinh viên 13-17 tuổi đã từng uống rượu, có đến 
47,2% đã từng sử dụng rượu, bia trước 14 tuổi, (52,7% ở nam và 40,1% ở nữ) [158].  

Tác động về mặt sức khoẻ của việc sử dụng rượu, bia là rất lớn. Theo thống kê của Viện 
Chiến lược và Chính sách Y tế, có tới 4,4% người dân Việt Nam phải gánh chịu bệnh tật do hậu 
quả của rượu, bia mang lại [159]. Năm 2010, ước tính có 8,7% nam và 0,9% nữ tuổi từ 15 trở lên 
có các rối loạn liên quan đến sử dụng rượu [153]. Trong đó, lệ thuộc vào rượu (alcoholism) chiếm 
tỷ lệ 5,9% ở nam và 0,1% nữ từ 15 tuổi trở lên. Tình trạng nghiện hoặc lạm dụng rượu phổ biến 
nhất ở thành phố lớn và miền núi, tuyệt đại đa số là nam giới tuổi 20-40, những người thường bắt 
đầu uống khi còn trẻ (15-30 tuổi) [160]. Số liệu của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết 
6,5% tổng số người điều trị nội trú năm 2010 đang điều trị các rối loạn tâm thần do rượu, tỷ lệ 
này có xu hướng tăng lên, từ 4,4% (năm 2001) lên 7,03% (năm 2005) [161]. Theo Bệnh viện 
Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu chiếm 4,68% dân 
số, bằng tổng của hai loại bệnh tiếp theo là trầm cảm (2,47%) và rối loạn lo âu (2,27%) [162].

Ít hoạt động thể lực

Ít hoạt động thể lực liên quan nhiều loại BKLN như chứng loãng xương, viêm xương 
khớp, đau lưng, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư vú ung thư tiền liệt tuyến, ung thư trực tràng, 
trầm cảm, lo âu, căng thẳng. Ít hoạt động thể lực gây ra 2,8% tổng số tử vong (12 648 ca tử 
vong) và 1,5% gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY theo ước tính tại Việt Nam năm 2010. Đặc 
biệt, theo nghiên cứu ở Việt Nam, gánh nặng bệnh tật liên quan ít hoạt động thể dục hoàn toàn 
do BKLN, trong đó chủ yếu là các bệnh tim mạch, ung thư đại tràng và đái tháo đường là các 
vấn đề sức khỏe chính liên quan đến tình trạng ít vận động [148].

Số liệu ở Chương I (Bảng 10) cho thấy tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường 
xuyên đang tăng lên, tuy nhiên đến năm 2013 mới chỉ đạt 27,2%. Bảng 28 dưới đây trình bày tỷ 
lệ hoạt động thể lực theo tuổi. Số liệu cho thấy, tỷ lệ hoạt động thể lực ở mức độ “đủ” ở nữ cao 
hơn nam tại các lứa tuổi. Tỷ lệ người hoạt động thể lực giảm dần theo tuổi. Năm 2009, 30,4% 
người 25-64 tuổi vận động thể lực ở mức thấp, với tỷ lệ này ở thành thị cao hơn ở nông thôn 
[157]. Kết quả điều tra gần đây trên 900 người dân Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh cho 
thấy có đến 34% không tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào với các nguyên nhân chủ yếu là 
không có thời gian (84%), ngại dậy sớm, ngại vận động (9%) và thiếu phương tiện và địa điểm 
tập luyện (2%) [163].
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Bảng 28: Tỷ lệ hoạt động thể lực đặc trưng theo tuổi - giới theo 3 mức độ (%)

Nhóm tuổi

30-44 45-59 60-69 70-79 80+

Nam Đủ 89,9 86,8 81,3 80,1 77,7

Không đủ 1,3 2,2 2,3 3,3 3,8

Không/ Ít vận động 8,8 11 16,3 16,6 18,5

Nữ Đủ 94,0 91,0 84,2 84,1 81,8

Không đủ 0,9 1,8 2,4 2,6 2,9

Không/ Ít vận động 5,2 7,2 13,4 13,3 15,3

Chú thích: Không hoặc rất ít hoạt động thể lực tại nơi làm việc, khi ở nhà, đi lại hoặc khi rảnh rỗi; Hoạt động 
không đủ là thực hiện một vài hoạt động thể lực nhưng thời gian hoạt động ít hơn 150 phút/tuần với các hoạt động 
cường độ trung bình hoặc 60 phút/tuần với các hoạt động cường độ nặng ở nơi làm việc, ở nhà, đi lại hay khi rảnh 
rỗi; Hoạt động đủ là hoạt động tối thiểu 150 phút/tuần ở cường độ trung bình hoặc 60 phút/tuần với cường độ nặng 
ở nơi làm việc, ở nhà, đi lại hay khi rảnh rỗi; hoặc đi bộ ít nhất 600 m/tuần’ (định nghĩa này phù hợp với khuyến cáo 
hiện nay ở nhiều quốc gia) [157].
Nguồn: Nghiên cứu “Gánh nặng bệnh tật gây ra bởi một số yếu tố nguy cơ tại Việt Nam”[157].

Khởi động hoạt động thể lực ở tuổi trẻ là yếu tố thiết yếu trong việc thành lập lối sống 
lành mạnh, nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia hoạt động thể lực còn rất thấp. 
Theo kết quả của điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên lần thứ hai, có đến 23% thanh 
thiếu niên hiếm khi hay không bao giờ tập thể dục thể thao, 45% “thỉnh thoảng” mới tập [164]. 
Một nghiên cứu theo dõi 5 năm từ 2004-2009 ở thanh thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh 
cho thấy thời gian dành cho hoạt động thể lực giảm có ý nghĩa thống kê từ 87 phút xuống còn 
50 phút/ngày. Thời gian dành cho các hoạt động tĩnh trong 5 năm đã tăng từ 512 phút lên 600 
phút mỗi ngày [165]. 

Trong công viên, số lượng thanh niên tham gia chạy bộ, đi bộ hoặc tập thể dục ít hơn so 
với người lớn. Năm 2013, trong số các học sinh từ 13 đến 17 tuổi, chỉ có 19,7% báo cáo đã hoạt 
động thể lực với ít nhất 60 phút mỗi ngày trong 5 ngày trở lên trong một tuần qua, 26,8% ở nam 
giới và chỉ có 13,4% ở nữ giới. Chỉ có 4,5% học sinh báo cáo tham dự các lớp học giáo dục thể 
chất từ 3 ngày trở lên một tuần trong suốt năm học. Ngược lại, khoảng 42,4% thanh thiếu niên 
ngồi tĩnh tại từ ba giờ trở lên trong một ngày bình thường [158]. Kết quả này cho thấy ở Việt 
Nam không tuân thủ khuyến nghị của WHO về hoạt động thể lực, và so sánh quốc tế cho thấy 
Việt Nam có kết quả yếu đối với số giờ tham gia giáo dục thể chất ở các trường học (Hình 48). 
Hệ quả là tỷ lệ thừa cân, béo phì đang có xu hướng tăng lên cả ở người trưởng thành, nhất là tại 
khu vực thành thị (xem thêm phần dưới về chỉ số khối cơ thể).
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Hình 48: Các chỉ số hoạt động thể lực đối với thiếu niên ở các nước đang phát triển 
châu Á, năm gần đây nhất
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Hoạt động thể lực từ 60 phút trở lên một ngày trong 7 ngày qua

Tham gia lớp giáo dục thể chất 3 ngày trở lên một tuần trong năm học

Chú thích: Một số nước không có số liệu về các lớp học thể chất. Độ tuổi 13-15, ngoại trừ Ma-lai-xi-a, Mông Cổ và 
Cam-pu-chi-a, được gộp chung là độ tuổi vị thành niên 13-17 tuổi.
Nguồn: WHO. Global school-based student health survey (GSHS). Country data sheets. http://www.who.int/chp/
gshs/factsheets/en/ 

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý 

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý bao gồm nhiều hành vi khác nhau. Liên quan các bệnh 
tim mạch có các yếu tố nguy cơ là ăn quá ít rau, quả, ngũ cốc nguyên cám, hạt (như lạc, vừng), 
chất xơ, hải sản chứa a xit béo Omega 3, a xit béo bão hòa đa, và ăn thừa muối, thịt chế biến 
(như chả, giò, giăm bông), chất béo chuyển hóa (TFA). Yếu tố nguy cơ của ung thư, chủ yếu 
ung thư dạ dày và đại-trực tràng là ăn quá ít chất xơ, rau, quả, sữa, can-xi và ăn thừa thịt bò, thịt 
chế biến và muối. Đái tháo đường liên quan ăn thiếu ngũ cốc nguyên cám và ăn thừa thịt bò, 
thịt chế biến và đồ uống có đường. Thừa cân, béo phì là hậu quả của việc ăn thừa thực phẩm, 
đặc biệt đồ uống ngọt, đồng thời là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh tật. Thừa cân và béo phì sẽ 
được phân tích ở mục chỉ số khối cơ thể dưới đây. Gánh nặng bệnh tật do chế độ ăn năm 2010 
ước tính là 23% tổng số tử vong và 9,5% tổng số DALY. 

Trong khi suy dinh dưỡng thể thiếu cân đã giảm mạnh do số lượng protein và năng lượng 
tiêu thụ đã tăng lên, cơ cấu (protein, lipid, gluxid) cũng được cải thiện. Xu hướng tiêu thụ thực 
phẩm từ năm 1981 đến năm 2010 cho thấy sự gia tăng mạnh hầu hết các loại thực phẩm như 
thịt (tăng từ 11,1 đến 84g/người/ngày), cá (tăng từ 35 đến 59,8g), trứng và sữa (tăng từ 0,8g lên 
29,5g), quả chín (tăng từ 2,2g lên 61,9g), dầu mỡ (tăng từ 1,6g lên 8g) và lạc vừng (tăng nhẹ từ 
3 lên 5,4g) (Bảng 29). Viện Dinh dưỡng đánh giá cân bằng lipid, gluxid và protein hiện nay là 
ở mức lý tưởng [166]. 
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Bảng 29: Biến động khẩu phần ăn của người Việt Nam 2000-2010 (đơn vị gam/người/
ngày)

Loại thực phẩm Năm 1981 Năm 2000 Năm 2010

Thịt 11,1 51,0 84,0

Cá 35,0 45,5 59,8

Trứng, sữa 0,8 10,3 29,5

Dầu mỡ 1,6 6.8 8

Rau 214 178,6 190,4
Nguồn: Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Tổng điều tra dinh dưỡng 2009-2010. 

Mặc dù đã có những cải tiến về dinh dưỡng, vẫn có một số mô hình đáng lo ngại liên 
quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt là liên quan đến BKLN. Số lượng muối tiêu thụ bình quân 
đầu người hàng ngày lên tới 18-22g, cao hơn mức khuyến cáo 3-4 lần [167]. Tỷ lệ những người 
ăn ít hơn 5 khẩu phần rau quả mỗi ngày là khá cao, 77,1% ở thành thị và 83,7% ở nông thôn 
[157]. Tổng điều tra về dinh dưỡng năm 2010 cho thấy mức độ tiêu thụ rau chỉ có đạt 57% mức 
khuyến cáo. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tiêu thụ thịt ở mức cao và tiêu thụ thủy sản thấp hơn 
so với mức khuyến cáo. Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo tiêu thụ 1,5 kg thịt mỗi người 
mỗi tháng. Tiêu thụ thịt trong tất cả các vùng vượt quá mức khuyến cáo 1,5 kg/người/tháng của 
Viện Dinh dưỡng, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng với mức tiêu thụ tới 216% so với khuyến 
cáo. Trong khi đó, mức tiêu thụ hải sản chỉ đạt 83% so với mức khuyến cáo 2,5 kg/người/tháng, 
thấp nhất là ở vùng trung du và miền núi khu vực phía Bắc [166].

Sự mất cân bằng trong chế độ ăn uống đặc biệt nổi bật trong một số nhóm dân số và 
khu vực. Đặc biệt việc tiêu thụ quá nhiều năng lượng ở trẻ em, sử dụng quá nhiều chất béo 
chuyển hoá và chất béo bão hoà ở học sinh và người dân thành thị, và một số nhóm nhân viên 
văn phòng. Xu hướng tiêu thụ thấp hơn khuyến cáo các loại rau và trái cây cũng khá phổ biến 
ở những nhân viên văn phòng và học sinh phổ thông, đặc biệt là trong trường tiểu học. Một 
nghiên cứu gần đây cho thấy các em học sinh trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ ăn 
50% lượng rau khuyến cáo và 30% lượng trái cây được khuyến cáo mỗi ngày [168]. So với mức 
khuyến cáo, tiêu thụ rau rất thấp, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ (49% 
mức khuyến cáo) và Tây Nguyên (53%). Mức tiêu thụ cao nhất cũng chỉ đạt 72% mức khuyến 
cáo, ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ [166].

Các loại thực phẩm được người dân lựa chọn đang có xu hướng ngày càng kém lành 
mạnh. Với mức tiêu thụ 5,1 tỉ gói mì ăn liền trong năm 2012, Việt Nam là nước đứng thứ 4 trên 
thế giới về tiêu thụ sản phẩm này nhưng chưa có quy định cụ thể và chưa kiểm soát được hàm 
lượng các chất béo chuyển hoá và muối. 100% mẫu mì tôm (62/62 mẫu) kiểm tra tại thành phố 
Hồ Chí Minh gần đây đều có axit oxalic với nồng độ từ 30,8 - 449 ppm. Trong khi đó, Hiệp hội 
Người tiêu dùng Penang, Ma-lai-xi-a mới đây vừa thông báo ăn nhiều mì ăn liền tăng nguy cơ 
đột quỵ cũng như suy thận, tăng huyết áp… 

Năm 2013, Việt Nam tiêu thụ khoảng 925 triệu lít nước ngọt có ga, không cồn. Khảo sát 
tại các căng-tin của 16 trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh năm học 2010-2011 cho thấy 
nhiều loại thực phẩm như nước ngọt, bánh các loại, mì gói tuy không có lợi cho sức khỏe nhưng 
đáp ứng thị hiếu và giá thành nên được mua bán phổ biến nhất tại các căng-tin với tỷ lệ lần lượt 
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là 60%, 41,2% và 23,9% trong khi trái cây chiếm tỉ lệ thấp nhất trong các nhóm thực phẩm bán 
tại căng-tin (1,1%). Bên cạnh đó, chỉ có 12,5% nhân viên căng-tin được tập huấn về dinh dưỡng 
hợp lý [169]. Chúng ta chưa có các quy định kiểm soát việc tiếp thị mặt hàng này với trẻ em và 
chưa có các chính sách nhằm làm giảm lượng đường trong nước giải khát.

2.5.3. Nhóm yếu tố nguy cơ sinh, chuyển hóa

Tăng huyết áp 

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chính gây ra tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành, 
và các bệnh tim mạch khác [170]. Theo điều tra của Viện Tim mạch Trung ương, tỷ lệ mắc cao 
huyết áp ở người trưởng thành là 25,1% [171], nam cao hơn nữ (28,3% và 23,1%), tăng 48% so 
với tỷ lệ mắc công bố bởi Điều tra y tế toàn quốc năm 2001-2002 [150]. Trong nhóm được phát 
hiện huyết áp cao trong điều tra, chỉ 48,4% biết trước là bị tăng huyết áp, 29,6% đang điều trị và 
10,7% đang quản lý huyết áp hiệu quả (đạt huyết áp <140/90 mm Hg). Tỷ lệ người bị tăng huyết 
áp tăng theo tuổi ở cả nam và nữ. Tỷ lệ tăng huyết áp ở thành thị cao hơn ở nông thôn (32,7 
và 17,3%). Huyết áp cao gây ra 91 560 ca tử vong năm 2010, chiếm 20,8% tổng số tử vong và 
7,2% tổng số DALY, chủ yếu do tai biến mạch máu não và bệnh tim thiếu máu cục bộ [148].

Tăng cholesterol máu 

Hàm lượng cholesterol toàn phần trong máu cao là yếu tố nguy cơ của bệnh tim thiếu 
máu cục bộ và tai biến mạch máu não do thiếu máu cục bộ [170]. Số liệu điều tra các yếu tố 
nguy cơ năm 2008 cho thấy tỷ lệ mỡ máu cao (trên 5 mmol/l) ở Việt Nam là 30,1% [156]. Nguy 
cơ quy thuộc của hàm lượng cholesterol toàn phần trong máu cao đối với bệnh tim thiếu máu 
cục bộ và tai biến mạch máu não ở nữ cao hơn ở nam giới. Hàm lượng cholesterol toàn phần 
trong máu cao gây ra 1,4% ca tử vong và 0,7% tổng số DALY ở Việt Nam năm 2010 [148].

Đường huyết tăng lúc đói và đái tháo đường

Đường huyết tăng lúc đói là chỉ số chẩn đoán đái tháo đường, nhưng đồng thời là yếu 
tố nguy cơ cho nhiều vấn đề sức khỏe khác, như bệnh tim thiếu máu cục bộ, tai biến mạch máu 
não và suy thận khi đường máu chưa đến mức được chẩn đoán đái tháo đường [170]. Rối loạn 
dung nạp đường huyết được chẩn đoán khi đường huyết lúc đói đạt 5,6 mmol/l trở lên (theo Hội 
Đái tháo đường Mỹ) và đái tháo đường được chẩn đoán khi đường huyết lúc đói đạt 7 trở lên. 
Năm 2009, tại Việt Nam, 3,8% dân số từ 25 đến 64 tuổi có đường huyết lúc đói từ 5,6 mmol/l 
trở lên. Tỷ lệ này ở thành thị (4,6%) cao hơn ở nông thôn (3,4%), ở nam (4,4%) cao hơn ở nữ 
(3,2%) [156]. 

Tỷ lệ mắc đái tháo đường theo tuổi và giới được trình bày tại Bảng 30 dưới đây. Theo đó, 
tỷ lệ mắc đái tháo đường có xu hướng tăng theo tuổi và nữ cao hơn nam. Yếu tố nguy cơ này gây 
6,3% tổng số tử vong và 3% tổng gánh nặng bệnh tật tính bằng DALY ở Việt Nam năm 2010. 
Nguy cơ quy thuộc quần thể của đái tháo đường ở nữ cao hơn ở nam cho cả bệnh tim thiếu máu 
cục bộ và tai biến mạch máu não [148]. 
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Bảng 30: Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường (%) theo tuổi và giới, 2008

Nhóm tuổi

30-44 45-59 60-69 70-79 80+

Nam 1,2 4,6 7,6 8,7 9,6

Nữ 1,5 5,3 8,6 10,3 11,8
Nguồn: Nghiên cứu “Gánh nặng bệnh tật gây ra bởi một số yếu tố nguy cơ ở Việt Nam”

Thừa cân và béo phì (chỉ số khối cơ thể cao)

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được sử dụng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người lớn, 
đặc biệt để xác định tình trạng thừa cân, béo phì. Thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ đối với 
ung thư đường tiêu hóa và một số loại ung thư khác, bệnh tim mạch (như tai biến mạch máu não 
do thiếu máu cục bộ, bệnh tim do thiếu máu cục bộ, bệnh tăng huyết áp), bệnh thận mạn tính, 
thấp khớp và đau vùng lưng dưới [170]. 

Trên toàn quốc, tỷ lệ nam và nữ có BMI từ 23-24,9 (thừa cân theo tiêu chuẩn người châu 
Á) xấp xỉ nhau (14,6% ở nam; 15,1% ở nữ), tỷ lệ người có BMI từ 25-29,9 (quá cân) ở nam 
(11,3%) cao hơn nữ (10,4%) (Hình 49). Như vậy, năm 2012, nếu lấy điểm cắt BMI từ 23 trở lên, 
26,1% dân số Việt Nam thừa cân và béo phì có nguy cơ mắc BKLN. 

Ở khu vực thành thị, tỷ lệ người thừa cân, béo phì cao hơn hẳn khu vực nông thôn (tỷ lệ 
thừa cân của nam ở khu vực thành thị là 37%, ở khu vực nông thôn là 21,3%; tỷ lệ thừa cân của 
nữ ở khu vực thành thị là 31,5%, ở khu vực nông thôn chỉ có 19,9%) [156].

Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở người lớn đã tăng nhanh, đặc biệt ở các thành phố lớn, do 
chế độ ăn thừa năng lượng và lối sống ít vận động. Năm 2006, 16,3% người từ 25 đến 64 tuổi 
thừa cân và béo phì [172], đến năm 2010 đã lên 26,9% [156].

Hình 49: Cơ cấu BMI ở người trưởng thành theo giới và khu vực thành thị/nông thôn, 
2009
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Trong giai đoạn 2000 - 2010, tỷ lệ thừa cân và béo phì trẻ em dưới 5 tuổi đã tăng gấp 9 
lần từ 0,62% đến 5,6%, vượt giới hạn cho phép là 5% theo mục tiêu của chính sách. Ở khu vực 
thành thị, 6,5% trẻ em thừa cân và béo phì, và ở trung tâm thành phố, tỷ lệ này vượt 12% [166]. 
Điều tra tại 2 trường học tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 60% học sinh có mỡ máu cao; 
khoảng 38,5% béo bụng hoặc chỉ số khối cơ thể cao [173]. Một nghiên cứu khác năm 2011 cho 
thấy trong nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 12 năm tuổi tại khu vực thành thị, 29% thừa cân hoặc 
béo phì [174].

Thừa cân, béo phì gây ra khoảng 1% tổng số ca tử vong và 0,9% gánh nặng bệnh tật tính 
bằng DALY tại Việt Nam năm 2010. Đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ, thấp khớp và 
đau vùng lưng dưới là các vấn đề sức khỏe chính của gánh nặng do chỉ số khối cơ thể cao [148].

2.5.4. Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh tâm thần

Trong khi chưa có các nghiên cứu mang tính hệ thống về các yếu tố nguy cơ và yếu tố 
bảo vệ đối với các bệnh lý tâm thần, ngày càng có nhiều các bằng chứng về vấn đề này. Rượu 
và ma túy là những yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tâm thần. Các vấn đề về rượu đã được 
thảo luận trong chương này, trong khi các vấn đề liên quan đến ma tuý đã được thảo luận trong 
Chương I. Ở đây, chúng ta sẽ tập trung vào các yếu tố nguy cơ khác nhau đã được xác định trong 
các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần ở Việt Nam. 

Một nghiên cứu về sức khỏe tâm thần ở người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên cho thấy 
nghèo đói là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tâm thần. Kết quả nghiên cứu cũng 
cho thấy phụ nữ, những người trẻ và những người rất già dễ bị suy sụp tinh thần hơn so với đàn 
ông và những người trong độ tuổi trung niên [175]. Rối loạn tâm thần trong giai đoạn sau sinh 
khá phổ biến tại Việt Nam và chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Những người sống trong các 
xã nghèo ở nông thôn và những người bị bạo lực gia đình (bao gồm cả lạm dụng thể chất và 
tinh thần) có nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần phổ biến trong giai đoạn chu sinh cao gấp đôi 
so với những người sống ở các khu vực tương đối giàu có ở thủ đô và những người không có 
tình trạng bạo lực gia đình. Cả hai yếu tố này kêt hợp với nhau càng làm tăng nguy cơ mắc rối 
loạn tâm thần chu sinh. Sự thông cảm của chồng và mẹ chồng dường như là một yếu tố bảo vệ 
làm giảm tỷ lệ rối loạn tâm thần chu sinh [176].

Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các vấn đề sức khỏe 
tâm thần. Một nghiên cứu năm 2011 ở vị thành niên từ 11 đến 18 tuổi cho thấy hộ gia đình có 
thu nhập cao, người già, và tôn giáo là những nhân tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe tâm thần ở 
Việt Nam [177]. Mối quan hệ tin cậy giữa cha mẹ và con, và việc giám sát cẩn thận của cha mẹ 
có thể là những yếu tố bảo vệ quan trọng; thiếu những yếu tố này có thể liên quan đến sự xuất 
hiện của các vấn đề sức khoẻ tâm thần. Dữ liệu về thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cho thấy 
khoảng 10% trẻ em Việt Nam vắng học không phép; 70% thanh thiếu niên cho biết cha mẹ của 
họ chỉ đôi khi hoặc không bao giờ biết những gì con cái của họ đang làm và 80% cho biết cha 
mẹ của họ chỉ thỉnh thoảng hoặc không bao giờ hiểu được các vấn đề họ gặp phải trong 30 ngày 
qua. Các chỉ số này cho thấy thanh thiếu niên Việt Nam không được bảo vệ đầy đủ, và do đó dễ 
bị các vấn đề sức khỏe tâm thần hơn so với khi thanh thiếu niên được cha mẹ giám sát hoạt động 
chặt chẽ hơn và lắng nghe một cách cẩn thận hơn các mối quan tâm của họ [158].
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2.6. Kết luận và khuyến nghị 

Kết luận

 ■ Các BKLN hiện nay chiếm tỷ trọng lớn trong mô hình bệnh tật ở Việt Nam trên các khía 
cạnh liên quan tới dịch tễ học, gánh nặng bệnh tật tính bằng tử vong, số năm mất đi do 
tử vong sớm, DALY và gánh nặng kinh tế. 

 ■ Các chương trình can thiệp phòng, chống BKLN hiện nay chỉ bao phủ khoảng 30% tổng 
số BKLN gây gánh nặng bệnh tật. Một số nhóm BKLN chiếm tỷ lệ gánh nặng bệnh tật 
lớn nhưng chưa được quan tâm là bệnh tai biến mạch máu não, xơ gan, bệnh thận mạn 
tính, bệnh xương khớp, và bệnh trầm cảm.

 ■ BKLN chịu ảnh hưởng của nhiều nhóm nguy cơ khác nhau, trong đó, chế độ ăn không 
hợp lý, hút thuốc lá, tăng huyết áp và sử dụng rượu, bia quá mức là 4 yếu tố nguy cơ 
quan trọng nhất đối với gánh nặng bệnh tật từ BKLN. Xu hướng về các yếu tố nguy cơ 
cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá bắt đầu giảm nhưng vẫn còn ở mức cao đối với nam giới, tỷ lệ 
tăng huyết áp, mức độ tiêu thụ rượu, bia và tỷ lệ bị tăng huyết áp đang tăng lên. 

 ■ Trong nhóm BKLN, có nhiều bệnh không gây tử vong sớm, nhưng bệnh kéo dài nhiều 
năm sống tàn tật, cần điều trị, quản lý bệnh kéo dài suốt vòng đời người bệnh.…

 ■ Số liệu dịch tễ các BKLN và yếu tố nguy cơ ở Việt Nam không đầy đủ, thiếu độ tin cậy 
và khó tìm do các cơ quan liên quan không cung cấp dữ liệu cập nhật trên trang web của 
đơn vị hoặc của Bộ Y tế. Nhiều lúc phải dựa trên số liệu quốc tế công bố, mặc dù nguồn 
số liệu của tổ chức quốc tế chính là các đơn vị của ngành y tế Việt Nam. Bộ chỉ số theo 
dõi, giám sát phòng, chống BKLN ở Việt Nam chưa được hoàn thiện.

Khuyến nghị

 ■ Ngành y tế cần phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các ban, ngành, tổ chức 
xã hội và cộng đồng để giảm các yếu tố nguy cơ của BKLN.

 ■ Đưa việc phòng chống và kiểm soát BKLN vào thành chương trình ưu tiên của Chính 
phủ và ngành y tế. Thực hiện 3 bước cơ bản sau: (i) nâng cao nhận thức về BKLN cho 
các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là những người ngoài ngành y tế; (ii) phân tích 
lựa chọn các can thiệp dựa trên các tiêu chí: hiệu quả chi phí, công bằng, thích hợp với 
điều kiện văn hóa xã hội của địa phương và (iii) trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược quốc 
gia về phòng, chống BKLN.

 ■ Rà soát loại các chỉ số giám sát BKLN của Việt Nam và xây dựng kế hoạch, cấp kinh 
phí để thu thập thông tin cần thiết để giám sát tình hình BKLN và đánh giá tác động của 
các can thiệp. Thiết lập, hoàn thiện và vận hành hệ thống theo dõi giám sát, trong đó tập 
trung vào ghi nhận tử vong, giám sát tại cộng đồng, điều tra phơi nhiễm với yếu tố nguy 
cơ, và đáp ứng của hệ thống y tế.
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Chương IV: Kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các 
bệnh không lây nhiễm

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ là một trong ba nhóm giải pháp chính đã được WHO 
khuyến cáo để phòng chống các BKLN toàn cầu. Tình hình các yếu tố nguy cơ BKLN đã được 
giới thiệu trong chương III. Chương này sẽ tổng hợp các chính sách, chiến lược của Việt Nam 
về kiểm soát bốn yếu tố nguy cơ chung của các BKLN, bao gồm: hút thuốc lá, lạm dụng rượu, 
bia, chế độ dinh dưỡng không hợp lý và lối sống ít vận động. Báo cáo cũng sẽ phân tích, đánh 
giá những kết quả đã đạt được cùng những khó khăn, thách thức trong tổ chức triển khai thực 
hiện các chính sách, chiến lược này. Trên cơ sở đó, xác định những thiếu hụt về mặt chính sách, 
các vấn đề và các giải pháp ưu tiên nhằm kiểm soát có hiệu quả các yếu tố nguy cơ BKLN ở 
Việt Nam, nhấn mạnh các giải pháp liên ngành, huy động sự tham gia của toàn xã hội và tham 
chiếu với 10 can thiệp tối ưu đối với các yếu tố nguy cơ theo khuyến cáo của WHO (Bảng 23, 
chương III) [178].

1. Phòng chống tác hại của thuốc lá

1.1. Mục tiêu

Theo Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc 
gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, mục tiêu cần đạt được đến năm 2020 bao 
gồm:

Mục tiêu chung

Giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm 
thuốc lá tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng 
thuốc lá gây ra.

Mục tiêu cụ thể

 ■ Giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong một số nhóm đối tượng sau:

 – Thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi): từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020.

 – Nam giới: từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020.

 – Nữ giới: xuống dưới 1,4% năm 2020.

 ■ Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói 
thuốc.

1.2. Kết quả thực hiện

Xây dựng và ban hành chính sách

Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) bắt đầu được đưa vào chính sách 
quốc gia ở Việt Nam từ năm 2000 với Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt 
“Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010”. Việt Nam đã 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=165605
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phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của WHO vào năm 2004 (có hiệu lực từ ngày 
17/3/2005). Năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2005/NĐ-CP quy định về một số 
địa điểm cấm hút thuốc và việc xử phạt hành vi hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm. Sau đó, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 12/2007/CT-TTg năm 2007 về việc tăng cường hoạt 
động PCTHTL và Quyết định 1315/QĐ-TTg năm 2009, phê duyệt kế hoạch thực hiện Công 
ước khung về kiểm soát thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. 

Hoạt động PCTHTL ở Việt Nam bước sang một giai đoạn mới khi Luật PCTHTL (số 
09/2012/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. 
Đây là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất đối với hoạt động PCTHTL ở Việt Nam. Trên cơ 
sở đó, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình phê duyệt 
các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTHTL theo thẩm quyền quy định, gồm:

Quyết định số 229/QĐ-TTg năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược 
quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật PCTHTL về kinh doanh thuốc lá.

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật PCTHTL 
về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTHTL và Kế hoạch số 801/KH-BYT của Bộ Y tế triển 
khai thực hiện Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg.

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế, trong đó có việc xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng.

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế và Bộ Công thương hướng 
dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Bộ Y tế cũng đã giao cho Cục An toàn Thực phẩm làm đầu mối soạn thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về thuốc lá điếu. Hiện văn bản này đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn 
bị ban hành.

Với sự ra đời của Luật PCTHTL cùng các văn bản hướng dẫn, hệ thống chính sách, 
PCTHTL của Việt Nam đã tương đối hoàn chỉnh và bao gồm cả 4 nhóm can thiệp tối ưu theo 
khuyến cáo của WHO. Mặc dù vậy, vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện trong chính sách 
PCTHTL so với khuyến cáo (Hộp 1).

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=165605
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=168332
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=168700
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=168893
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=170993
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=171022
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Hộp 1. Một số điểm chưa hoàn thiện trong chính sách PCTHTL ở Việt Nam so với khuyến 
cáo của WHO

 ■ Bảo vệ người dân trước khói thuốc lá

 – Chưa cấm hút thuốc ở tất cả các địa điểm công cộng (ví dụ quán cà phê, quán 
nước,..) và trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng.

 – Chưa phân bổ kinh phí cho việc thực thi xử phạt vi phạm.

 ■  Hỗ trợ cai nghiện thuốc

 – Chưa có đường dây tư vấn cai nghiện miễn phí; chưa có liệu pháp thay thế nicotin, 
BHYT chưa thanh toán cho điều trị cai nghiện. 

 ■ Cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ 

 – Chưa có quy định cụ thể về quy cách bao bì  (không có thông tin thương hiệu, làm 
cho báo bì kém hấp dẫn, kém sang trọng,...).

 – Chưa bắt buộc có thông tin về cai nghiện thuốc trên bao bì.

 – Chưa cấm bán thuốc lá không khói.

 ■  Cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá

 – Chưa có quy định cấm hoặc hạn chế thời gian xuất hiện sản phẩm thuốc lá trên TV.

Nguồn: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013 - Country profile: Vietnam [179] và Tobacco Control in 
Vietnam [180]

Tổ chức triển khai chính sách

Ban chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá (VINACOSH) được 
thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 467/QĐ-TTg ngày 17/4/2001 do Bộ 
trưởng Bộ Y tế làm chủ nhiệm, 01 Thứ trưởng Bộ Y tế làm phó chủ nhiệm thường trực, 01 Thứ 
trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) làm phó chủ nhiệm 
cùng với 11 thành viên đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan. 

Với tư cách là cơ quan thường trực, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ký công văn số 1767/
BYT-KCB và công văn số 1766/BYT-KCB (năm 2013) đề nghị các bộ, ngành và UBND các 
tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động triển khai Luật PCTHTL. Đến nay, Bộ Y tế đã 
nhận được kế hoạch và chiến lược PCTHTL của 6 bộ, ngành, 36 tỉnh, thành phố và 10 tổ chức 
đoàn thể. 

Trên cơ sở Luật PCTHTL và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các bộ, 
ngành, đoàn thể và địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các quyết định, chỉ thị về 
việc tổ chức thực hiện Luật PCTHTL và tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại của 
thuốc lá trong phạm vi ngành, tổ chức của mình. Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT; Bộ 
Giao thông Vận tải có Chỉ thị 02/2005/CT-BGTVT và Chỉ thị số 20/CT-BGTVT; Bộ Giáo dục 
và Đào tạo có Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT và Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT; Bộ Công an 
có Quyết định số 1959/QĐ-BCA; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Hướng dẫn 1350/
HD-TLĐ và Hướng dẫn 29/HD-TLĐ.
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Đánh giá theo MPOWER 

Hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá 

Giám sát đã được đề cập như là một giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược quốc 
gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 mặc dù chưa có một văn bản chính thức nào 
dành riêng cho hoạt động này. Trước đó, năm 2011, Bộ Y tế đã có Quyết định số 2180/QĐ-BYT 
về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống các BKLN, trong đó có 
5 chỉ số liên quan đến thuốc lá, gồm: tỷ lệ % người nghiện hút, tỷ lệ % người nghiện hút hằng 
ngày, tuổi trung bình bắt đầu hút thuốc hằng ngày, số điếu thuốc trung bình/ngày của những 
người có hút thuốc hằng ngày và tỷ lệ % người bị hút thuốc lá thụ động hằng ngày. Nhiệm vụ 
thu thập thông tin giám sát được giao cho Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm Truyền thông giáo dục 
sức khoẻ các địa phương33.

Chính sách bảo vệ người dân trước khói thuốc lá 

Chính sách bảo vệ người dân trước khói thuốc lá được đề cập từ trong Luật Bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân năm 1989 với việc “cấm hút thuốc trong phòng họp, ở rạp chiếu bóng, nhà hát 
và những nơi công cộng theo quy định khác”. Các địa điểm cấm được mở rộng dần cùng với 
việc quy định tăng cường xử phạt vi phạm trong Chiến lược quốc gia về kiểm soát tác hại của 
thuốc lá 2000-2010, Nghị định 45/2005 của Chính phủ năm 2005 và Quyết định 1315/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ năm 2009.

Luật PCTHTL quy định quyền của người dân được sống trong môi trường không có 
khói thuốc lá. Việc hút thuốc lá bị cấm hút hoàn toàn, cả bên trong nhà và bên ngoài, tại các cơ 
sở y tế, cơ sở giáo dục (trừ trường đại học, cao đẳng và viện chỉ cấm hút thuốc trong nhà), cơ 
sở trông trẻ và cơ sở giải trí cho trẻ em. Ở những nơi công cộng khác và nơi làm việc, cấm hút 
thuốc lá trong nhà, trừ tại khu vực chờ tại sân bay, quán rượu, bia, phòng karaoke, vũ hội, khách 
sạn, nhà nghỉ được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc nếu có hệ thống thông gió phù 
hợp. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cũng đã quy định việc xây dựng, triển khai các mô 
hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các 
mô hình có hiệu quả và quy định việc xử phạt với các hành vi vi phạm. 

Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn, một số địa phương đã triển khai thí điểm dự 
án xây dựng thành phố không khói thuốc như Hạ Long, Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, 
Hội An, Nha Trang và Tiền Giang với các hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, giáo dục phòng 
chống tác hại của thuốc lá; cung cấp các biển cấm và cảnh báo tác hại của thuốc lá, vận động 
thành lập ban chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát thực hiện chính sách không khói thuốc tại các cơ quan, 
công sở, địa điểm công cộng, phương tiện giao thông. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học 
sinh tích cực” từ nhiều năm nay. Cuộc vận động bước đầu đã tạo được một số thành công ban 
đầu trong việc thay đổi bộ mặt trường học, nâng cao ý thức xây dựng trường lớp trong mỗi học 
sinh,… Ngành y tế cũng phát động phong trào vận động không hút thuốc lá tại các bệnh viện, 
cơ quan, đơn vị trong ngành. Tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh (Hải Dương), nhờ có sự vào cuộc 
kiên quyết của lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với công an trong kiểm tra, giám sát và xử phạt, 
bệnh viện đã thực hiện có hiệu quả mô hình không khói thuốc với 100% cán bộ của bệnh viện 
không hút thuốc. Ngoài ra, Bệnh viện còn thực hiện xử lý phạt cả người nhà cán bộ, bệnh nhân 
33 Quyết định số 2180/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 28 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành Bộ chỉ số theo 
dõi, đánh giá hoạt động phòng chống các BKLN.
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vi phạm tại hút thuốc tại Bệnh viện [181]. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lực lượng công 
an nhân dân, bộ đội,... cũng hưởng ứng và phát động xây dựng môi trường không khói thuốc 
trong nội bộ ngành mình. 

Bộ Y tế cũng đã tổ chức các hội thảo, tập huấn và chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện 
việc xử phạt vi phạm về việc cấm hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm theo Nghị định 176/2013/
NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Đánh giá bước đầu của Trường Đại học YTCC Hà Nội về việc triển khai thí điểm dự án 
“Thành phố không khói thuốc” tại 2 thành phố Huế và Nha Trang đã cho thấy những kết quả 
đáng khích lệ trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ 
người hút thuốc và tỷ lệ phơi nhiễm thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc. Kết quả phỏng 
vấn hơn 1200 người vào tháng 1/2014 cho thấy tỷ lệ nam giới hiện hút thuốc là 39,3%, giảm 
10,1% so với điều tra ban đầu năm 2012 (49,4%). Tỷ lệ người lao động phơi nhiễm với khói 
thuốc thụ động tại nơi làm việc cũng đã giảm 9,3% tại Nha Trang (từ 57% xuống 47,7%); và 
19% tại Huế (từ 62,5% xuống 43,5%). Ba phần tư số đối tượng được phỏng vấn ở Nha Trang 
và hơn một nửa (56,9%) ở Huế biết về Luật PCTHTL [182].

Một khảo sát khác của Hội YTCC tại 5 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Thái Bình, Đồng Tháp, 
Hà Tĩnh và Khánh Hòa) cho thấy 90% người lao động ủng hộ quy định cấm hút thuốc ở các khu 
vực bệnh viện, trường học, giao thông và văn phòng công sở; 93,8% ủng hộ cấm hút thuốc tại 
trường học; 100% các cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành ủng hộ hoàn toàn chính sách không khói 
thuốc tại nơi công cộng [181].

Các chính sách hỗ trợ, tư vấn cai nghiện thuốc lá 

Việc hỗ trợ tư vấn, cai nghiện thuốc lá được đặt ra trong Chiến lược quốc gia phòng, 
chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010 và được nhấn mạnh, làm rõ hơn với các giải 
pháp hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính trong Quyết định số 1315/QĐ-TTg năm 2009, phê duyệt 
kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

Luật PCTHTL đã quy định “Khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu 
về tác hại của thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và sản xuất thuốc cai 
nghiện thuốc lá; hợp tác, tài trợ cho phòng chống tác hại của thuốc lá; người sử dụng thuốc lá 
tự nguyện cai nghiện thuốc lá”. Nghị định 77/2013/NĐ-CP cho phép các các tổ chức hoặc cá 
nhân có đủ điều kiện tổ chức cung ứng dịch vụ cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí 
hoặc thu phí (có thể nhận hỗ trợ của Quỹ PCTHTL). 

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế phối hợp với VINACOSH đã xây dựng cẩm nang cai nghiện 
thuốc lá và đang biên soạn hướng dẫn tự cai nghiện thuốc lá để sớm ban hành trong thời gian 
tới. Trang chủ của VINACOSH đã cung cấp thông tin cẩm nang cai nghiện thuốc lá và các 
thông tin khác nhằm tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Thông tin liên hệ 
của hai Trung tâm cai nghiện thuốc lá thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược 
thành phố Hồ Chí Minh cũng được chia sẻ trên mạng (http://www.vinacosh.gov.vn/vi/tu-van-
cai-nghien-thuoc-la/cac-trung-tam-cai-nghien-thuoc-la/). 

Cảnh báo tác hại của thuốc lá 

Nghị định 119/2007/NĐ-CP đã quy định từ ngày 1/8/2008, tất cả các gói thuốc đều phải 
in nhãn cảnh báo “Hút thuốc có thể gây ung thư phổi” hoặc “Hút thuốc có thể gây bệnh phổi tắc 
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nghẽn mạn tính” với chữ đen trên nền trắng chiếm 30% diện tích bề mặt gói thuốc.

Việc in cảnh báo bằng hình ảnh được đề xuất trong Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 
21/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ, sau đó được quy định rõ trong Luật PCTHTL và hướng 
dẫn thi hành theo Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT, có hiệu lực từ 1/5/2013. Theo 
đó, việc ghi nhãn thuốc lá phải được thực hiện bằng tiếng Việt; diện tích in cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên 
bao bì thuốc lá. Mỗi loại sản phẩm thuốc lá của một nhãn hiệu thuốc lá phải in trên bao bì thuốc 
lá một trong 06 mẫu cảnh báo sức khỏe quy định tại Thông tư 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 
8/2/2013. Nhãn thuốc lá không được sử dụng từ ngữ tạo cho người tiêu dùng hiểu sai về tính 
chất, tác động của thuốc lá đối với sức khỏe như ít hắc ín, nhẹ, siêu nhẹ, dịu êm,... làm cho 
người tiêu dùng hiểu sản phẩm thuốc lá này ít có ảnh hưởng tới sức khỏe hơn sản phẩm thuốc 
lá khác. 

Với các quy định này, Việt Nam là 1 trong 4 nước Đông Nam Á và trong khoảng 40 
nước trên thế giới thực hiện việc in cảnh báo bằng hình ảnh. Công ty thuốc lá Thăng Long là 
đơn vị đầu tiên thực hiện việc in cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá từ 1/8/2013; Công 
ty Phillip Morris là đơn vị thứ hai áp dụng từ 1/12/2013. Đến nay, tất cả các đơn vị trong Tổng 
Công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì sản 
phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước và sản phẩm thuốc lá nhập khẩu.

Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá 

Cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được quy định trong 
Chỉ thị 13/TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 1992. Sau đó, Chiến lược quốc gia phòng, chống 
tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010 đã quy định cấm tất cả các hoạt động quảng cáo, tiếp 
thị thuốc lá. Việc cấm tất cả mọi hình thức quảng cáo, tài trợ và tiếp thị thuốc lá được khẳng 
định và nhấn mạnh trong Chỉ thị 12/2007/CT-TTg và Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. Đặc biệt, khoản 2, Điều 9 của Luật PCTHTL đã ghi rõ nghiêm cấm việc quảng cáo, 
khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức”. Theo 
quy định của Nghị định 176/2013/NĐ-CP, vi phạm hành chính về quảng cáo thuốc lá có thể bị 
xử phạt tối đa lên tới 40 triệu đồng.

Bên cạnh việc thực hiện cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, cấm tài trợ thuốc lá tại các sự kiện văn hoá, thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
cũng đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/05/2014 quy định hạn chế sử 
dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Theo đó, hình ảnh nhân vật hút thuốc chỉ được 
sử dụng không quá 2 lần trong một vở kịch, một bộ phim hoặc một tập phim (đối với phim dài 
tập) với tổng thời lượng không được quá 20 giây.

Việt Nam là một trong 83 nước đã công bố lệnh cấm toàn diện việc quảng cáo, khuyến 
mại và tài trợ thuốc lá và được đánh giá là một trong 7 nước đạt kết quả cao nhất trong việc 
triển khai chính sách này [32].

Chính sách tăng thuế đối với thuốc lá 

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá bắt đầu được áp dụng từ năm 1990 với mức thuế 
52% với thuốc có đầu lọc sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, 70% với thuốc đầu lọc sản xuất từ 
nguyên liệu trong nước và thuốc xì gà nhập khẩu và 32% với thuốc lá không đầu lọc. Đến năm 
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1999, thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm 5-7% với tất cả các mặt hàng thuốc lá cùng lúc với việc 
áp mức thuế giá trị gia tăng 10%. Từ năm 2006, tất cả các mặt hàng thuốc lá đều phải chịu mức 
thuế tiêu thụ đặc biệt 55%; mức thuế này tăng lên 65% từ năm 2008. Bên cạnh đó các doanh 
nghiệp sản xuất thuốc lá cũng phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành (hướng dẫn thi hành theo Nghị 
định số 26/2009/NĐ-CP và Thông tư 05/2012/TT-BTC), thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác 
từ cây thuốc lá được áp mức thuế suất 65%. Theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi vừa được 
Quốc hội thông qua chiều 26/11/2014 mức thuế suất đối với thuốc lá được nâng lên 75% từ 
ngày 1/7/2015 và 85% từ ngày 1/1/2018. Riêng thuốc lá điếu và xì gà chịu thuế nhập khẩu từ 
150% đến 225% giá CIF. Hiện nay chưa áp dụng thuế đối với thuốc lào [180].

Các chính sách khác

Các chính sách liên quan đến việc giảm cung cấp thuốc lá

Luật PCTHTL quy định kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và 
phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; quy hoạch kinh doanh thuốc lá do 
Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Luật cũng quy định các biện pháp kiểm soát sản xuất thuốc lá phù hợp với 
quy hoạch và quản lý sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước. Bộ Công thương cũng đã có các 
quy định về kiểm soát nhập khẩu thuốc lá và phòng chống hoạt động buôn lậu thuốc lá.

Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cũng đã quy định rõ cấm việc 
sử dụng ở người dưới 18 tuổi, mua, bán thuốc lá cho và với người dưới 18 tuổi; cấm bán thuốc 
lá bằng máy bán thuốc lá tự động.

Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá

Luật PCTHTL coi thông tin, giáo dục, truyền thông là một giải pháp quan trọng trong 
phòng chống tác hại của thuốc lá và quy định trách nhiệm cho các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể 
như Y tế, Thông tin - Truyền thông, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Công thương, Giáo dục và 
Đào tạo cùng UBND và Mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác này. 

Là cơ quan thường trực, Bộ Y tế phối hợp với VINACOSH đã tổ chức nhiều hội thảo, 
hội nghị, buổi nói chuyện phổ biến Luật PCTHTL và các văn bản pháp luật liên quan cho nhiều 
đối tượng khác nhau thuộc các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương. 
Hàng chục ngàn cuốn sách giới thiệu, hỏi đáp về Luật PCTHTL cùng hàng trăm ngàn tờ rơi, 
tranh áp phích, hàng trăm đĩa DVD tuyên truyền đã được in ấn và cấp cho các bộ, ngành, địa 
phương. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên phát động chiến dịch 
truyền thông giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá, tổ chức chiến dịch nhắn tin qua điện thoại và truy 
cập website http://vn0khoithuoc.com/ để ủng hộ thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 
và tổ chức Cuộc thi sáng tác video, tranh ảnh, áp phích cổ động “Cuộc sống không khói thuốc 
lá” [183].

Hoạt động tuyên truyền PCTHTL cũng đã được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng 
trên các phương tiện thông tin đại chúng như: VTV1, O2TV, Thông tấn xã Việt Nam, VOV 
giao thông; thông qua hàng trăm bài báo tuyên truyền trên các báo viết và báo mạng; tổ chức 
các buổi mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá; tổ 
chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. 

http://vn0khoithuoc.com/
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Các pano, áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đã được dựng dọc theo các tuyến đường 
giao thông, các khu dân cư ở cả thành thị cũng như nông thôn [184].

Không chỉ các ngành, các địa phương mà các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức đoàn thể 
chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, v.v cũng tham 
gia vào các hoạt động truyền thông PCTHTL. Nhiều tổ chức như HealthBridge Canada, Hội 
YTCC, Trường Đại học YTCC Hà Nội đã triển khai nhiều nghiên cứu về tình hình hút thuốc, 
phòng chống tác hại của thuốc lá; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án thí điểm xây dựng môi 
trường không khói thuốc.

Quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật của thuốc lá

Việt Nam cũng đã có các quy định về vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm thuốc lá 
(Quyết định 02/2007/QĐ-BYT) và Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo quy định về hàm lượng các 
chất có trong sản phẩm thuốc lá: các quy định về tiêu chuẩn Việt Nam đối với sản phẩm thuốc 
lá. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá điếu đang được Bộ Y tế hoàn thiện và sẽ được ban 
hành trong thời gian tới.

Quy định về việc xử phạt vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật PCTHTL đã quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xử lý vi 
phạm pháp luật về Phòng chống tác hại của thuốc lá. Đã có 4 Nghị định được ban hành trong 
năm 2013 gồm Nghị định 81, Nghị định 158, Nghị định 176 và Nghị định 185 liên quan việc 
xử lý vi phạm pháp luật về PCTHTL liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, kinh 
doanh thuốc lá, hút thuốc lá nơi công cộng,…

Quy định liên quan đến tài chính cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật PCTHTL đã quy định việc thành lập Quỹ PCTHTL từ khoản đóng góp bắt buộc của 
các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá với tỷ lệ 1% từ ngày 1/5/2013; 1,5% từ 1/5/2016 và 2% 
từ 1/5/2019, theo giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

1.3. Khó khăn, hạn chế

Chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá còn bất cập

Mặc dù đã có Luật PCTHTL song một số quy định, chế tài trong các văn bản dưới luật 
hiện vẫn chưa đủ sức răn đe, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và khó khả thi. Chẳng hạn, quy 
định việc xử lý vi phạm hành chính về PCTHTL có liên quan đến 4 Nghị định (số 81, số 158, 
số 176 và số 185) với 9 đơn vị có thẩm quyền xử phạt, gồm: chủ tịch UBND các cấp, thanh tra 
Y tế, quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, cơ quan thuế và 
thanh tra tài chính. Trong khi đó các hướng dẫn vẫn còn chung chung, mơ hồ khiến cho việc xử 
phạt khó thực thi. Việc cấm hút thuốc ở các điểm công cộng chỉ mới áp dụng với thuốc lá mà 
chưa áp dụng đối với thuốc lào.

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá vẫn chưa hợp lý. Với mức thuế suất 65%, 
giá thuốc lá hiện chiếm chưa tới 45% giá bán lẻ (sau thuế), thấp hơn nhiều so với mức 65-80% 
theo khuyến cáo của WHO [185]. Giá thuốc bán lẻ ở Việt Nam vẫn thấp hơn mức giá ở một số 
nước trong khu vực Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, đặc biệt là với thuốc lá sản xuất trong nước 
[186]. Từ năm 1995 đến năm 2006, giá thuốc đã giảm đi. Số điếu hút một ngày trong nhóm 
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người hút thuốc đã tăng từ 9,6 lên 13,5 giữa năm 1995 và năm 2010. Mức chi mua thuốc lá bình 
quân một năm đối với nhóm người hút đã tăng từ 49 USD lên 86 USD, tuy nhiên, tỷ lệ tăng chi 
mua thuốc lá chậm hơn tỷ lệ tăng kinh tế và sức mua của các hộ gia đình, nên thuế chưa có tác 
động mong muốn để tăng chi phí hút thuốc của các hộ gia đình [180]. Trong khi đó, việc tăng 
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá đang gặp phải sức ép từ ngành sản xuất thuốc lá trong 
nước vốn đưa lại nguồn thu ngân sách 14 000 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho 20 000 
công nhân, 200 000 lao động nông nghiệp [187].

Việc gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hướng đến tự do hóa 
toàn diện, xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, làm cho các sản phẩm thuốc lá nhập 
khẩu rẻ hơn và khả năng số người tiếp cận và sử dụng thuốc lá sẽ tăng lên. Nếu không có những 
giải pháp có hiệu quả, việc gia nhập TPP có thể cản trở việc thực hiện mục tiêu “giảm nhu cầu 
sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá”. 
Điều này đòi hỏi phải được tính đến khi đàm phán gia nhập TPP cũng như cần chuẩn bị các 
chiến lược, chính sách để đối phó hữu hiệu.

Tổ chức, chỉ đạo, triển khai chính sách vẫn còn hạn chế

Kết quả giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về việc triển khai Luật 
Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bến Tre, Tiền Giang, và Quảng Ninh đã cho thấy các địa 
phương chủ yếu dừng ở mức ban hành văn bản, tổ chức một số hoạt động bề nổi như truyền 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các tài liệu tuyên truyền… Chính 
quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa chú trọng triển khai Luật, các quy định 
treo biển cấm hút thuốc lá tại các trụ sở xã, phường không áp dụng nghiêm túc. 

Công tác tuyên truyền về Luật PCTHTL chủ yếu tập trung tại một số kênh truyền thông 
trung ương với thời lượng vẫn còn khiêm tốn, hoạt động tuyên truyền ở các địa phương vẫn còn 
rất hạn chế. Bởi vậy, các quy định của Luật PCTHTL chưa được truyền thông rộng rãi trong 
cộng đồng, nhận thức của người dân về Luật còn hạn chế, thậm chí nhiều cán bộ lãnh đạo, các 
thanh tra viên liên quan đến công tác này cũng chưa thực sự hiểu rõ nội dung của Luật. Ý thức 
chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao trong khi công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thực thi Luật PCTHTL, đặc biệt là với quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút 
thuốc theo quy định chưa được thực hiện nghiêm.

Việc tổ chức triển khai các biện pháp tư vấn, cai nghiện, áp dụng các liệu pháp thay thế 
nicotine thuốc lá vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chưa xây dựng được các mô hình tư vấn, 
cai nghiện thuốc lá có hiệu quả; chưa quản lý được các cơ sở cai nghiện tự phát; thuốc lá điện 
tử vẫn được quảng cáo rầm rộ trên mạng mặc cho tính hiệu quả, chất lượng và độ an toàn vẫn 
chưa được kiểm chứng [188].

Tình trạng vi phạm các quy định về PCTHTL vẫn diễn ra phổ biến

Vi phạm trong quảng cáo tại các điểm bán thuốc lá vẫn còn diễn ra tràn lan

Khảo sát của Trường Đại học YTCC Hà Nội tại 1530 điểm bán thuốc lá tại 10 tỉnh, thành 
phố năm 2009 cho thấy 95,4% điểm vi phạm quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, phổ 
biến nhất là trưng bày quá số lượng (91,2%); tủ, quầy trưng bày có màu sắc nhãn hiệu thuốc lá 
(41,5%), … [189]. Tình hình vi phạm không có xu hướng giảm trong khảo sát năm 2011 với 
58,1% điểm bán vi phạm ít nhất một quy định cấm quảng cáo; 35,8% điểm bán vi phạm đồng 
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thời quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá. Cửa hàng tạp hóa và xe đẩy vẫn là các 
điểm bán có hoạt động quảng cáo và khuyến mại thuốc lá rầm rộ nhất với 90% vi phạm trưng 
bày quá một bao/tút của một nhãn hiệu thuốc lá, gần 36% điểm bán vi phạm quy định, bày nhiều 
tủ thuốc lá của các hãng khác nhau, 33% điểm bán kinh doanh thuốc lá gói nhỏ hơn 20 điếu; 
5,6% điểm bán có tặng phẩm cho người mua [190]. Khảo sát đầu năm 2013 cho thấy 100% 
điểm bán tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Phòng đều vi phạm quy đinh cấm trưng 
bày quá một bao/tút/hộp của một nhãn hiệu thuốc lá [191].

Kiểm soát việc mua bán thuốc lá vẫn chưa chặt chẽ

Việc mua thuốc lá dễ dàng là một nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ người hút thuốc lá. 
Khoảng 98,1% nam thanh niên khi được hỏi cho biết có thể mua được thuốc lá dễ dàng ở bất cứ 
đâu [164]. Việc cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi gần như chưa thực hiện được do các 
cơ quan chức năng không quản lý được hệ thống bán lẻ thuốc lá, việc cấp phép mới chỉ dừng lại 
ở các đại lý bán buôn. Thuốc lá được bán ở khắp nơi, việc mời chào mua hút thử các loại thuốc 
lá mới vẫn diễn ra. Bởi vậy, môi trường ở Việt Nam vẫn khá thuận lợi và dễ dàng để nam thanh 
thiếu niên tiếp cận và hút thuốc lá.

Thuốc lá nhập lậu vẫn tồn tại trôi nổi trên thị trường. Ở bất cứ đâu, đặc biệt là tại đô thị, 
người tiêu dùng đều có thể mua được thuốc lá nhập lậu. Ước tính của Tổng công ty Thuốc lá 
Việt Nam (Vinataba) cho thấy, thuốc lá nhập lậu ngày càng tăng mạnh, năm 2013 là 930 triệu 
bao, chiếm tới 22,2% thị phần, khiến Nhà nước thất thu khoảng 7000 tỷ đồng tiền thuế cùng 
400 triệu USD để nhập lậu thuốc lá. Dự kiến năm 2014 thuốc lá lậu có thể chiếm thị phần lên 
tới 25%.

Tình trạng hút thuốc lá ở các địa điểm công cộng vẫn còn phổ biến

Tình hình hút thuốc lá tại các trụ sở, cơ quan còn diễn ra, đặc biệt tại các hành lang, sảnh 
làm việc và ngoài sân trong khi chưa có các khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá tại trụ sở 
làm việc [192]. Tình trạng hút thuốc lá ở các địa điểm công cộng vẫn rất phổ biến; nhiều người 
chưa biết đến các quy định này trong khi các cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc xử lý. 
Tính đến nay, số người bị xử phạt vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khảo sát của Hội YTCC tại Hà Nội, Thái Bình, Đồng Tháp, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cho 
thấy mặc dù việc cấm hút thuốc ở các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, các điểm công 
cộng nhận được sự ủng hộ cao của lãnh đạo và người lao động song trên thực tế tỷ lệ vi phạm 
vẫn ở mức cao: 92% ở các nhà ga, bến xe; 74,7% ở các cơ sở y tế; 63,8% ở các trường học và 
37,4% ở các cơ quan, công sở. Lý do vi phạm là do thói quen, khó bỏ (53%); không có chỗ riêng 
cho người hút thuốc (36%) hay không thấy có người xử phạt (32,4%) [181].

Tỷ lệ hút thuốc lá chủ động và thụ động vẫn còn ở mức cao

Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành năm 2010 chỉ giảm 2% so với năm 2006, vẫn 
còn ở mức 47,4%, so với mục tiêu 20%. Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có người sử dụng 
thuốc lá cao nhất thế giới (khoảng 15,3 triệu người) [33]. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc lá của thanh 
thiếu niên Việt Nam vẫn ở mức cao và độ tuổi bắt đầu hút thuốc lá ngày càng trẻ. Có 43,6% nam 
thanh thiếu niên cho biết đã từng hút thuốc với độ tuổi trung bình khi bắt đầu hút thuốc lá là 16,9. 
Trong số những nam thanh niên đã từng hút thuốc, có tới 71,7% hiện nay vẫn đang hút [164]. 
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Có đến 73,1% người trưởng thành bị phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà (67,6% trong số 
người không hút thuốc) và 55,9% người lao động phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nơi làm việc 
(49,0% với người không hút thuốc). Tỷ lệ hút thuốc thụ động cao nhất là ở các quán rượu/cà 
phê/trà với 92,6% và ở nhà hàng với 84,9%. Tỷ lệ này ở các trường đại học và các công sở lần 
lượt là 54,3% và 38,7% [33]. 

1.4. Các vấn đề ưu tiên 

 ■ Thiếu một đầu mối quản lý thống nhất, mang tính lồng ghép đủ khả năng huy động liên 
ngành và toàn xã hội tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá một cách có hiệu quả. 
Các nhiệm vụ chính vẫn do ngành y tế đảm nhận, vai trò của VINACOSH còn hạn chế 
trong việc vận động chính sách và huy động tài chính. Thuế tiêu thụ thuốc lá chưa hợp 
lý dẫn đến giá thuốc bán lẻ còn thấp.

 ■ Hệ thống thông tin và công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động phòng chống 
tác hại của thuốc lá còn hạn chế, việc thu thập các thông tin chưa được thực hiện một 
cách thường xuyên, liên tục; các nguồn thông tin không có sẵn ở một đầu mối thống 
nhất, khó tiếp cận. 

 ■ Hoạt động của các bộ, ngành, địa phương chủ yếu vẫn tập trung vào việc ban hành các 
văn bản chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trong nội bộ; thiếu các 
biện pháp triển khai cụ thể và các mô hình phối hợp liên ngành có hiệu quả (giữa ngành 
công thương với ngành y tế trong kiểm soát sản xuất, kinh doanh; giữa quản lý thị trường 
và công an, thanh tra y tế trong thanh tra, xử phạt).

 ■ Việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt chưa được thực hiện nghiêm dẫn đến các vi phạm như 
hút thuốc lá ở các địa điểm bị cấm, quảng cáo thuốc lá tại các điểm bán lẻ, bán thuốc cho 
đối tượng dưới 18 tuổi vẫn còn diễn ra phổ biến.

 ■ Nhận thức của cộng đồng về Luật PCTHTL còn hạn chế, ý thức chấp hành Luật của 
người dân chưa cao trong khi công tác truyền thông chưa được tổ chức sâu rộng, các 
biện pháp xử lý còn thiếu tính răn đe.

1.5. Khuyến nghị 

Xem chi tiết ở mục 5 của chương này.

2. Kiểm soát tác hại của sử dụng rượu, bia

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu kiểm soát tác hại của sử dụng rượu, bia đã được thể hiện trong Quyết định số 
244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm 
dụng đồ uống có cồn đến năm 2020”34.

Mục tiêu chung

Phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác (sau đây gọi 
chung là rượu, bia) đối với sức khỏe cộng đồng, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

34 Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách quốc gia phòng chống tác 
hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020”.
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Mục tiêu cụ thể

 ■ Đến năm 2020, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại 
của lạm dụng rượu, bia.

 ■ Giảm dần tiến tới chấm dứt việc lưu thông rượu, bia không bảo đảm tiêu chuẩn chất 
lượng trên thị trường.

 ■ Giảm mức gia tăng tỷ lệ tiêu thụ rượu bình quân/người trưởng thành (15 tuổi trở lên)/
năm quy đổi theo rượu nguyên chất từ 12,1% giai đoạn 2007 - 2010 xuống còn 10% giai 
đoạn 2013 - 2016 và 6,5% giai đoạn 2017 - 2020.

 ■ Phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia của người dưới 18 tuổi; cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong các lực lượng vũ trang 
không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa 
hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực.

 ■ Phòng ngừa người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia; phòng ngừa bạo 
lực gia đình, gây rối trật tự công cộng do lạm dụng rượu, bia.

 ■ Đến năm 2016, 70% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền 
thông về tác hại của lạm dụng rượu, bia; 50% dân cư trong cộng đồng có nhận thức đúng 
về vấn đề này, đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 80% và 60%.

 ■ Đến năm 2016, 30% số người nghiện rượu, bia được sàng lọc phát hiện sớm, 25% số 
người nghiện rượu, bia được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng 
đồng, 20% số người nghiện rượu, bia được điều trị bệnh mạn tính phát sinh có liên quan 
đến rượu, bia; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 50%, 40% và 30%.

2.2. Kết quả thực hiện

Xây dựng chính sách

Từ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh kiểm soát sản xuất và sử 
dụng rượu. Từ đó đến nay, Quốc hội đã ban hành một số luật có những nội dung quy định có 
liên quan đến hạn chế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và sử dụng rượu, bia; Chính phủ, các bộ, 
ngành cũng đã ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật có liên quan đến 
lĩnh vực phòng chống tác hại của rượu, bia.

Mới đây nhất, ngày 12/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban Quyết định số 244/QĐ-
TTg về “Chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020”. 
Chính sách này được xây dựng dựa trên quan điểm “Nhà nước không khuyến khích người tiêu 
dùng sử dụng rượu, bia; mọi người có quyền được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bởi tác hại của lạm 
dụng rượu, bia; việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu, bia được kiểm soát toàn diện, đồng 
bộ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội” với 7 mục tiêu cụ thể và 5 nhóm giải pháp để 
thực hiện các mục tiêu.

Như vậy, Việt Nam đã có nhiều văn bản pháp luật quy định liên quan đến các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng rượu, bia, bao gồm cả các can thiệp tối ưu để kiểm 
soát tác hại của sử dụng rượu, bia theo khuyến cáo của WHO. Các chính sách, chiến lược trong 
lĩnh vực kiểm soát sử dụng rượu, bia ở mức có hại có thể được phân chia thành các nhóm sau:
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Chính sách liên quan đến giảm cầu rượu, bia

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia

Tại Việt Nam, rượu, bia được xếp vào nhóm mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 
Theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Nghị định số 26/2009/
NĐ-CP và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP, mức thuế suất dành cho rượu dưới 20 độ 
 là 25%; mức thuế suất dành cho rượu trên 20 độ35 và bia chai là 45% (trước ngày 1/1/2013) và 
50% kể từ ngày 01/01/2013. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
theo hướng tăng thuế suất với bia và rượu trên 20 độ lên 65%; với rượu dưới 20 độ lên 35% kể 
từ ngày 1/7/2015. 

Cấm sử dụng rượu, bia ở một số đối tượng

Ngay từ năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 351/TTg về việc cấm uống rượu 
trong giờ làm việc và say rượu nơi công cộng. Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 31/01/2008 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước cũng đã quy định cấm các đối tượng này uống rượu, bia trước, trong 
giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực. 

Chính sách về giảm cung rượu, bia

Hạn chế quảng cáo, tiếp thị rượu, bia và đồ uống có cồn

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 đã quy định 
mặt hàng rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên là sản phẩm cấm quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào 
(khoản 3, Điều 7). Điều 22 của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP cũng đã nêu rõ việc quảng cáo, 
khuyến mại sản phẩm rượu trái pháp luật; tài trợ các hoạt động có gắn với quảng cáo sản phẩm 
rượu; sử dụng sản phẩm rượu làm giải thưởng cho các cuộc thi, trừ các cuộc thi về sản phẩm 
rượu là vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

Hạn chế sự sẵn có của rượu, bia bán lẻ

Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP và Thông tư số 39/2012/TT-BCT, rượu thuộc nhóm 
hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu 
phải có giấy phép. Việc cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu được xác định không quá một giấy 
phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu/1000 dân trên địa bàn huyện, không quá một giấy phép 
kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu/100 000 dân trên địa bàn tỉnh; không quá một giấy phép 
kinh doanh phân phối sản phẩm rượu/400 000 dân cả nước. Nghị định 94/2012/NĐ-CP cũng 
quy định cấm bán sản phẩm rượu cho người dưới 18 tuổi; bán rượu bằng máy tự động và bán 
rượu qua internet.

Chính sách về sản xuất, nhập khẩu rượu, bia

Năm 2009, Bộ Công thương đã có Quyết định 2435/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát 
triển ngành bia, rượu, nước giải khát đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; theo đó sản lượng 
sản xuất đến năm 2015 sẽ đạt 4 tỷ lít bia, 188 triệu lít rượu công nghiệp, và đến năm 2025 là 6 
tỷ lít bia và 440 triệu lít rượu công nghiệp36.

35 Độ cồn biểu thị nồng độ cồn trong rượu tính theo thể tích.
36 Quyết định 2435/QĐ-BCT ngày 21/05/2009 của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia, 
rượu, nước giải khát đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
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Bộ Y tế đã ban hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất rượu, 
bia: Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT về quy chuẩn VSATTP đối với rượu và Quyết định số 
1283/2004/QĐ-BYT quy định thường quy kỹ thuật xác định metanol trong rượu. 

Năm 2013, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BKHCN 
ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam dành cho các sản phẩm rượu, bia bao gồm: TCVN 6057:2013 
dành cho bia hộp, TCVN 7042: 2013 dành cho bia hơi, TCVN 7043: 2013 dành cho rượu 
trắng, TCVN 7044: 2013 dành cho rượu mùi, TCVN 7045: 2013 dành cho rượu vang, TCVN 
9779:2013 dành cho rượu chưng cất. 

Chính sách liên quan đến giảm sử dụng rượu, bia ở mức có hại

Truyền thông phòng chống tác hại của sử dụng rượu, bia

Có nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã đề cập đến công tác truyền thông phòng chống 
tác hại của sử dụng rượu, bia, nhất là trong các cơ quan, công sở, trường học. 

Luật thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định “Các tổ chức thanh niên có 
trách nhiệm vận động thanh niên không nghiện rượu, không say rượu” (điều 21) và “gia đình 
có trách nhiệm quản lý, giáo dục thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi không 
uống rượu và đồ uống có nồng độ cồn từ 14% trở lên” (điều 29).

Nghị định 94/2012/NĐ-CP quy định “trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nâng cao nhận thức 
về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu” (điều 29).

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2043/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án Tuyên truyền về an toàn giao thông giai đoạn 2013-2015, trong đó có nội dung tuyên truyền 
tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội.

Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã coi thông tin, giáo dục, 
truyền thông là một trong các giải pháp quan trọng trong giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia 
với nhiều hình thức và trên nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Cai nghiện và điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện rượu

Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 cũng quy định người nghiện rượu 
là một đối tượng cần tập trung quan tâm tư vấn về gia đình để phòng ngừa bạo lực gia đình và 
giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm ban hành Quy trình chữa trị nghiện rượu. Chiến lược quốc 
gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 coi cai nghiện và điều 
trị cho người nghiện rượu là một trong những mục tiêu cần hướng tới và là một trong những 
giải pháp để đạt được mục tiêu còn lại. Bộ Y tế cũng đã có quyết định số 5140/QĐ-BYT ngày 
23/12/2013 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn 
tâm thần thường gặp do rượu”.

Xử phạt hành chính vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu, bia

Nghị định 94/2012/NĐ-CP dành một chương (chương IV) để quy định các hành vi vi 
phạm và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu. Nghị định 185/2013/NĐ-CP gồm 12 
điều quy định cụ thể về việc xử phạt các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh rượu với mức 
phạt tối đa lên đến 70 triệu đồng. Phạt tiền từ 500 ngàn đến một triệu đồng với hành vi bán sản 
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phẩm rượu cho người dưới 18 tuổi. Mức phạt có thể lên đến 50 triệu đồng với hành vi “khuyến 
mại rượu, bia hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi”.

Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/7/2009 quy định cấm hoàn toàn việc sử dụng 
rượu, bia đối với lái xe ôtô khi tham gia giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất nồng độ cồn 
trong máu đối với người lái xe gắn máy. Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định số 34/2010/
NĐ-CP, Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP và sau đó là Nghị 
định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ, đường sắt quy định rõ mức xử phạt tăng nặng với hành vi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông có nồng độ cồn trong máu. Các quy định về cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao 
thông nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ gián tiếp góp phần giảm tình trạng sử dụng rượu, bia 
ở mức có hại.

Hộp 2. Một số điểm chưa hoàn thiện trong chính sách kiểm soát tác hại của sử dụng 
rượu, bia

 ■  Chưa có chính sách quốc gia về kiểm soát tác hại của sử dụng rượu, bia.

 ■  Không hạn chế thời gian (ngày giờ) bán rượu, bia; cấm bán rượu bia cho người say.

 ■  Chưa có quy định về việc tài trợ sản phẩm rượu, bia.

 ■  Chưa có quy định bắt buộc dán nhãn cảnh báo sức khoẻ trên sản phẩm rượu, bia. 

 ■  Chưa phân bổ kinh phí cho kiểm soát tác hại của sử dụng rượu, bia; chưa có hỗ trợ cho 
việc tổ chức cai nghiện tại cộng đồng.

 ■  Chưa có hệ thống giám sát quốc gia về sử dụng rượu bia và kiểm soát tác hại của sử 
dụng rượu, bia.

Nguồn: Country Profiles in Global status report on alcohol and health 2014. World Health Organization. Geneva. 
2014 [153].

Tổ chức, chỉ đạo triển khai

Việc tuyên truyền phòng chống tác hại của rượu, bia đã được thực hiện thông qua các 
kênh truyền thông đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, báo viết và báo mạng; qua việc 
tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc mít tinh, tổ chức các sự kiện,… nhất là trong tổ chức 
thanh niên, trong hệ thống tổ chức công đoàn, trong ngành y tế và nhiều ngành khác. Ví dụ, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 7484/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác 
tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển 
phương tiện cơ giới đường bộ hướng dẫn việc thực hiện tuyên truyền tác hại của rượu, bia khi 
tham gia giao thông; Bộ Quốc phòng tổ chức và hưởng ứng “Tuần lễ không hút thuốc lá và hạn 
chế sử dụng rượu, bia trong quân đội”.

Một số địa phương, ban ngành đã thực hiện việc cấm uống rượu, bia đối với cán bộ công 
chức, đảng viên trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, khi tham gia giao thông 
như Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Long An, An Giang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung,…

Ngành công thương đã thực hiện việc cấp phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu với 
các cơ sở bán buôn; phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động sản 
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xuất, kinh doanh rượu, nhất là ở các vũ trường, nhà hàng, quán ăn,…. Để hạn chế việc bán lẻ 
rượu, bia, thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất cấm kinh doanh rượu sau 23 giờ.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã triển khai 8 trung tâm trên toàn quốc để giám sát 
các sản phẩm rượu đang lưu thông trên thị trường. Hằng năm, Cục đều xây dựng kế hoạch giám 
sát mối nguy an toàn thực phẩm, chỉ đạo các Viện chuyên môn và 63 địa phương tiến hành giám 
sát các mẫu thực phẩm, bao gồm cả các sản phẩm rượu lưu thông trên thị trường. Sắp tới, Cục 
sẽ thí điểm thanh tra chuyên ngành ở các thành phố lớn; mạng lưới thanh tra sẽ được bổ sung 
để tăng cường kiểm tra, giám sát…

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã thành lập Khoa Nghiện chất, trong đó có cả cai 
nghiện rượu và có trang web hướng dẫn thông tin về cai nghiện nói chung và cai nghiện rượu 
nói riêng. Trang web của Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh cũng có chuyên đề dành 
riêng cho điều trị nghiện rượu và các rối loạn tâm thần do rượu. Bệnh viện Châm cứu Trung 
ương cũng đăng tải các thông tin về hỗ trợ cai nghiện rượu.

Kết quả hoạt động phòng chống tác hại của sử dụng rượu, bia

Chưa có nhiều nghiên cứu, đánh giá kết quả các hoạt động kiểm soát sử dụng rượu, bia 
ở mức có hại; nhất là với các tác động đối với phòng chống các BKLN. Các số liệu thông kê 
thường chỉ tập trung vào tình hình tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia. Số liệu thống kê trên 
địa bàn An Giang cho thấy sau khi thực hiện ký cam kết với 40 000 cán bộ công chức trong tỉnh 
về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi tham gia giao thông thì số vụ tai nạn 
giao thông do rượu, bia đã giảm từ 60% xuống còn 30%.

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế kết hợp với Sở Y tế Ninh Bình xây dựng mô hình 
tư vấn phòng chống rượu, bia khi lái xe tại 3 bệnh viện và xây dựng cộng đồng an toàn về tai 
nạn giao thông, phòng chống rượu, bia khi lái xe tại 2 xã trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt 
động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, ký cam kết thực hiện xây dựng cộng đồng an 
toàn và phòng chống uống rượu, bia khi lái xe, sau 3 tháng thực hiện, từ 9-11/2013, có 60% các 
hộ gia đình nhận thức được nguy cơ của việc uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao 
thông; trên 80% người dân thực hiện không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham 
gia giao thông và giảm được 10% số trường hợp tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sử dụng 
rượu, bia.

2.3. Khó khăn, hạn chế

Về văn bản, chính sách

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia chưa được ban hành. Vẫn còn một khoảng trống 
trong các quy định về sản xuất, sử dụng bia. Chưa có quy định về tài chính cho việc triển khai 
các hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia.

Quy hoạch sản xuất kinh doanh rượu, bia chưa chú trọng đến việc kiểm soát, giảm thiểu 
tác hại của rượu, bia. Quan điểm phát triển ngành công nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải 
khát theo hướng “huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, dưới mọi hình thức để đẩy 
mạnh sản xuất bia, rượu, nước giải khát đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội” 
dường như đi ngược lại với các nỗ lực phòng chống tác hại của rượu, bia.

Nhìn chung, các chính sách và giải pháp hiện hành chủ yếu tập trung vào mục tiêu giảm 
tác hại của rượu, bia đối với vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông chứ chưa chú trọng đến 
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giảm thiểu tác hại với sức khoẻ nói chung và phòng chống BKLN nói riêng. Đặc biệt chưa có 
các quy định, hướng dẫn cụ thể về việc triển khai các mô hình cai nghiện rượu và phục hồi chức 
năng, tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện rượu. Việc tổ chức tư vấn, cai nghiện rượu vẫn 
chưa được quản lý chặt chẽ cả về chất lượng, an toàn và tính hiệu quả.

Về tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Trong kiểm soát nguồn cung

Còn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cung nhất là với các loại “bia cỏ”, 
rượu tự nấu thủ công. Rượu thủ công khoảng 250-300 triệu lít/năm, có tới 95,7% người dùng 
và chiếm hơn 70% lượng tiêu dùng xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý, cấp phép đăng ký sản xuất 
kinh doanh, dán nhãn mác gặp khó khăn do đa phần là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không liên 
tục; bản thân các hộ sản xuất, kinh doanh chưa hiểu rõ các quy định của Nghị định 94; nhiều địa 
phương chưa thực sự quan tâm đến quản lý nguồn cung rượu thủ công.

Việc kiểm soát kinh doanh rượu giả, rượu lậu chưa tốt, hằng năm vẫn ghi nhận một số 
trường hợp ngộ độc bởi methanol trong rượu. Bất cứ đâu người tiêu dùng đều có thể mua được 
rượu ngoại “xách tay”, nhập lậu với đủ mọi chất lượng, từ cao cấp tới… độc hại. Lực lượng 
quản lý thị trường tại các địa phương còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chưa có sự 
hợp tác tích cực của các hiệp hội, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về các vụ việc 
làm giả, làm nhái rượu, xây dựng chuẩn hóa quy trình sản xuất rượu thủ công, hướng dẫn người 
tiêu dùng. 

Kiểm soát sản xuất bia vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với bia sau khi gia nhập WTO đã góp phần hỗ trợ ngành bia, nhất là các cơ sở sản xuất 
nhỏ, nhưng đồng thời cũng góp phần khuyến khích các nhà máy bia thi nhau mọc lên và thúc 
đẩy ngành công nghiệp sản xuất bia tăng trưởng mạnh [193].

Trong hạn chế tiêu dùng

Việc kiểm soát nhu cầu và hành vi tiêu dùng rượu, bia hầu như đang bị bỏ ngỏ. Chưa 
kiểm soát được tình trạng bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Người tiêu dùng vẫn thiếu các kiến 
thức để lựa chọn những sản phẩm rượu an toàn và nói không với các sản phẩm rượu không rõ 
nguồn gốc và không có thương hiệu. Chưa có biện pháp hạn chế người say rượu tiếp tục sử dụng 
rượu, bia ở các quán ăn, nhà hàng; hạn chế uống rượu, bia trong giờ trước đóng cửa để hạn chế 
lái xe khi say rượu,…. 

Công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại của sử dụng rượu, bia đã được sự tham 
gia hưởng ứng của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tuy nhiên các hoạt động vẫn chưa đi 
vào thực chất; chẳng hạn các hoạt động của Đoàn Thanh niên thường hay kết thúc bằng uống 
rượu, bia.

Chưa có chính sách và chưa huy động được các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
rượu, bia tham gia vào việc cảnh báo tác hại của rượu, bia. Hiện nay, chỉ mới có 4 đơn vị là bia 
Larue, Heineken, Tiger, Bivina đồng ý in các khuyến cáo trên chai tuy nhiên, dòng chữ cảnh 
báo trên nhãn mác quá bé nên người sử dụng khó phát hiện. 

Sử dụng rượu, bia ở phụ nữ mang thai chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có các quy 
định về hạn chế tiêu dùng rượu, bia ở phụ nữ mang thai. Nhận thức về tác hại của rượu, bia với 
thai nhi vẫn còn hạn chế, nhất là ở phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.
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Trong hỗ trợ cai nghiện, phục hồi chức năng 

Mặc dù Bộ Y tế đã có Quy trình hướng dẫn điều trị cai nghiện rượu, tuy nhiên hoạt động 
này chưa được triển khai rộng rãi ở các cơ sở khám chữa bệnh, điều trị. Việc sàng lọc tư vấn 
cho người nghiện rượu chưa được áp dụng trong thường quy khám chữa bệnh. Các mô hình tư 
vấn cai nghiện rượu, phục hồi chức năng và tái hoà nhập cho người nghiện rượu ở cộng đồng 
chưa được triển khai. Nhiều cơ sở cai nghiện tư nhân quảng cáo tràn lan chưa được kiểm soát 
về chất lượng và hiệu quả.

2.4. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Chưa có đầu mối thống nhất quản lý các hoạt động; thông tin và giám sát, đánh giá còn 
hạn chế (chung cho cả 4 yếu tố nguy cơ).

 ■ Các văn bản chính sách về phòng chống tác hại của rượu, bia vẫn chưa hoàn thiện (chưa 
có Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia; chú trọng nhiều hơn vào các tác 
hại cấp tính, trật tự trị an; chưa có quy định về giờ bán rượu, bia; cấm bán rượu bia cho 
người say; chưa có quy định bắt buộc dán nhãn cảnh báo với mặt hằng rượu bia...). 
Chính sách vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp hoặc thiếu hướng dẫn thực hiện, khó áp 
dụng trên thực tế (quản lý chất lượng rượu thủ công, cai nghiện rượu,...). Thiếu kinh phí 
cho việc triển khai các hoạt động.

 ■ Phối hợp liên ngành trong kiểm soát sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ rượu, bia còn gặp 
nhiều khó khăn cả về cơ chế phối hợp và năng lực thực thi (kiểm soát được nguồn cung 
và chất lượng rượu thủ công; nhu cầu và hành vi tiêu thụ rượu, kể cả trong cán bộ, viên 
chức; mua bán rượu cho với người dưới 18 tuổi). 

 ■ Nhận thức về tác hại của rượu, bia và ý thức tuân thủ pháp luật về phòng chống tác hại 
của rượu, bia còn hạn chế trong khi việc tuyên truyền hạn chế sử dụng rượu, bia vẫn còn 
mang tính chất chung chung, khó thực hiện. 

 ■ Việc tổ chức tư vấn cai nghiện, điều trị nghiện rượu, phục hồi chức năng cho người 
nghiện chưa được quan tâm đúng mức: chưa có hướng dẫn đầy đủ về sàng lọc người 
nghiện, mô hình cai nghiện tại cộng đồng; thiếu nguồn lực và các chính sách hỗ trợ.

2.5. Khuyến nghị

Xem chi tiết ở mục 5 của chương này. 

3. Khuyến khích chế độ dinh dưỡng hợp lý
3.1. Mục tiêu 

Quyết định 226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 đã nêu rõ các mục tiêu đến năm 2020 
như sau:

Mục tiêu chung

Đến năm 2020, bữa ăn của người dân được cải thiện về số lượng, cân đối hơn về chất 
lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh; suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt thể thấp còi được giảm mạnh, 
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góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa 
cân, béo phì góp phần hạn chế các bệnh mạn tính không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng.

Các mục tiêu cụ thể liên quan đến phòng chống BKLN

 ■ Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em: Khống chế tỷ lệ béo phì ở trẻ em 
dưới 5 tuổi ở mức dưới 5% ở nông thôn và dưới 10% ở thành phố lớn vào năm 2015 và 
tiếp tục duy trì đến năm 2020.

 ■ Từng bước kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa cân - béo phì và yếu tố nguy cơ của một 
số bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng người trưởng thành.

 – Kiểm soát tình trạng béo phì ở người trưởng thành ở mức dưới 8% vào năm 2015 
và duy trì ở mức dưới 12% vào năm 2020.

 – Khống chế tỷ lệ người trưởng thành có cholesterol trong máu cao (>5,2 mmol/l) 
dưới 28% vào năm 2015 và duy trì ở mức dưới 30% vào năm 2020.

 ■ Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng tại cộng đồng và 
cơ sở y tế.

3.2. Kết quả thực hiện

Xây dựng chính sách

Tuy chưa có các chính sách, chiến lược về dinh dưỡng phục vụ mục tiêu phòng chống 
các BKLN nhưng Việt Nam đã có các chính sách chiến lược chung về dinh dưỡng, các hướng 
dẫn khuyến nghị về chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng cho từng giai đoạn

 Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 được ban hành kèm theo quyết 
định số 21/2001/QĐ-TTg năm 2001 có mục tiêu chung là “Bảo đảm đến năm 2010, tình trạng 
dinh dưỡng của nhân dân được cải thiện rõ rệt... Hạn chế các vấn đề sức khỏe mới nảy sinh có 
liên quan tới dinh dưỡng”37.

 Tiếp đó, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 226/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, trong đó có 
mục tiêu “Từng bước kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa cân - béo phì và yếu tố nguy cơ của 
một số bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng người trưởng thành”. Chiến lược 
này cũng đề cập tới các giải pháp liên quan tới phòng chống BKLN như: “Triển khai các hoạt 
động truyền thông đại chúng nhằm nâng cao hiểu biết và thực hành dinh dưỡng hợp lý đặc biệt 
là phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, khống chế thừa cân - béo phì và các bệnh mạn tính 
không lây liên quan đến dinh dưỡng cho mọi tầng lớp nhân dân” và “Áp dụng kinh nghiệm và 
thành tựu khoa học dinh dưỡng trong dự phòng béo phì, hội chứng chuyển hóa và các bệnh mạn 
tính không lây liên quan đến dinh dưỡng”38.

37 Quyết định số 21/2001/QĐ-TTg ngày 22/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc 
gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001–2010.
38 Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về dinh dưỡng giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2030. 
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Các hướng dẫn, khuyến nghị về dinh dưỡng hợp lý

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT năm 2007 về “Mười lời khuyên 
dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 189/QĐ-BYT năm 2013 về “Mười 
lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020” làm cơ sở cho công tác truyền thông, giáo dục 
dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý trong nhân dân. Các lời 
khuyên này tập trung vào: khuyến khích ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm; phối hợp thức ăn 
đạm động và thực vật, dầu thực vật và mỡ động vật; hạn chế ăn mặn; tăng cường ăn rau quả; 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; uống đủ nước sạch, cho bú ngay sau sinh, bú hoàn toàn 6 
tháng đầu và kéo dài 24 tháng; sử dụng bổ sung sữa cho trẻ sau 6 tháng và người trưởng thành; 
tăng cường hoạt động thể lực, hạn chế ăn ngọt và đồ uống có ga, rượu, bia, thuốc lá.

Bộ Y tế cũng đã ban hành thông tư 08/2011/TT-BYT yêu cầu các bệnh viện từ tuyến 
huyện trở lên từng bước phải thành lập khoa dinh dưỡng - tiết chế. Theo đó, các bệnh viện phải 
thực hiện việc chỉ định và tổ chức phục vụ chế độ ăn điều trị cho các bệnh nhân nội trú và thông 
qua đó, tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà về chế độ ăn phù hợp với bệnh lý, bảo đảm 
vệ sinh, an toàn, phòng chống bệnh tật, cả bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm.

Chính sách liên ngành có liên quan đến vấn đề dinh dưỡng

Luật An toàn thực phẩm ban hành năm 2010, trong đó ghi rõ “khuyến khích các cơ sở 
sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt chất lượng cao, bảo đảm an toàn” và “đa dạng các hình thức, 
phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an 
toàn”. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị đinh số 38/2012/NĐ-CP năm 2012 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

Việc thực hiện chế độ chăm sóc nuôi dưỡng họp lý cho trẻ em có thể góp phần hình thành 
thói quen về dinh dưỡng hợp lý về sau này đồng thời qua đó gián tiếp làm giảm các nguy cơ mắc 
các bệnh BKLN khi trưởng thành. Nghị định số 21/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 10/2006/
TTLT/BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE đã quy định về việc kinh doanh và sử dụng các sản 
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, tập trung vào việc thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi 
dưỡng cho trẻ, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, cấm các hình thức tuyên truyền, khuyến 
khích cho trẻ bú bình hoặc không khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ. Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 
2006 - 2015” và Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015”. Các chính sách này đề cập đến cả việc bảo đảm dinh 
dưỡng cho trẻ trước khi bước vào lứa tuổi học đường. 

Năm 2012, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính 
sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản. Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg. Các chính sách này liên quan đến việc khuyến khích 
thực hành sản xuất các sản phẩm nông sản phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm, phòng chống bệnh tật nói chung.

Tổ chức, chỉ đạo triển khai chính sách

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nội dung giáo dục dinh dưỡng sức khỏe vào chương 
trình chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà trẻ mẫu giáo với mục tiêu khống chế tỷ lệ suy dinh dưỡng 
dưới 15% và tỉ lệ béo phì không quá 5% ở trẻ mầm non vào năm 2015.
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Bộ Y tế tổ chức phát động “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ” từ ngày 1-7/8 và “Tuần lễ 
dinh dưỡng và phát triển” từ 16-23/10 hằng năm với các chủ đề khác nhau; tham gia sáng kiến 
bệnh viện thân thiện và thực hiện hướng dẫn “Mười bước cho con bú thành công” nhằm hỗ trợ 
và thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ và cho con bú đúng cách; tổ chức các hình thức tuyên 
truyền “Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý”. Bộ Y tế cũng đã thực hiện thành lập Khoa dinh 
dưỡng lâm sàng tại các bệnh viện. 

Viện Dinh dưỡng đã đưa ra Chương trình đào tạo dinh dưỡng học đường bậc học mầm 
non nhằm trang bị đầy đủ và cập nhật nhất những kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng và an toàn 
vệ sinh thực phẩm đối với lứa tuổi mầm non cho giáo viên và cán bộ quản lý trong các nhà trẻ, 
mẫu giáo với thời gian đào tạo 3 tháng. Cũng trong năm 2013, Trường Đại học Y Hà Nội bắt đầu 
triển khai việc đào tạo cử nhân dinh dưỡng cộng đồng nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình 
độ cao về dinh dưỡng cho các cơ sở y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho 
bệnh nhân nói riêng và người dân nói chung. 

Một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược quốc gia về dinh dưỡng trong từng giai đoạn 2001-2005, 2006-2010 và 2011-2015. Các 
địa phương cũng đã tổ chức các buổi mít tinh tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ “Dinh dưỡng và 
phát triển” hằng năm. 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt các đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 
(Quyết định 2083/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 1494/QĐ-UBND 
của UBND thành phố Hồ Chí Minh). Tại Hà Nội, đến năm 2012, toàn thành phố có 154 cơ sở tại 
94 xã phường đạt tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 3800 ha. Các quận, huyện 
cũng đã lập 31 dự án xây dựng vùng rau an toàn tập trung với tổng diện tích là 2080 ha. Đến 
năm 2013, diện tích rau an toàn sẽ mở rộng 4500 ha, phân bổ ở 166 xã. Toàn thành phố có 35 
siêu thị và 58 cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rau an toàn, ngoài 
ra thành phố còn xác định được 300 điểm phân phối rau an toàn tại các khu dân cư, trong đó, có 
50 điểm đã chính thức vận hành [194]. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2012 có 182 tổ chức sản xuất, cá nhân được 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 90,16 ha và sản lượng rau 
khoảng 11 450 tấn/năm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 diện tích canh tác rau an toàn 
đạt 3817 ha với tổng sản lượng 471 580 tấn/năm.

Bộ Tài chính đang đưa ra đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước giải khát có gas 
không cồn trên cơ sở bằng chứng từ một số nghiên cứu cảnh báo việc sử dụng nước giải khát 
có gas tác hại lớn đến sức khỏe người tiêu dùng như bệnh tiểu đường, béo phì, trào ngược dạ 
dày - thực quản, và bệnh tim mạch [195], [196].

Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010 cho thấy cơ cấu sinh năng lượng trong khẩu 
phần ăn (tỷ lệ giữa tinh bột/chất béo/chất đạm) của các hộ gia đình nói chung và trẻ em nói riêng 
đã thay đổi theo hướng cân đối hơn so với năm 2000 [166].

3.3. Khó khăn, hạn chế

Chiến lược dinh dưỡng đến năm 2020 vẫn chú trọng nhiều hơn vào các giải pháp phòng 
chống suy dinh dưỡng mặc dù giảm tỷ lệ trẻ em béo phì cũng là một nhiệm vụ được nhấn mạnh 
trong phần mục tiêu. Chỉ có hai giải pháp đưa ra liên quan đến phòng chống nguy cơ của BKLN 
là: “Giáo dục và phổ cập kiến thức dinh dưỡng cho toàn dân” và “Phòng chống các bệnh mạn 
tính liên quan đến dinh dưỡng”. 
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Nhìn chung, các giải pháp chủ yếu vẫn tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục, phổ biến kiến thức chung chung về dinh dưỡng hợp lý chứ chưa có các khuyến cáo về 
chế độ ăn chuẩn hằng ngày. Người tiêu dùng vẫn thiếu thông tin về việc ăn như thế nào để bảo 
đảm hợp lý, lựa chọn các thực phẩm như thế nào, ở đâu để bảo đảm an toàn, phòng tránh được 
bệnh tật. 

Các can thiệp tối ưu theo khuyến cáo của WHO như khuyến khích người dân giảm sử 
dụng muối, giảm lượng muối trong thức ăn, thay thế chất béo chuyển hoá bằng chất béo không 
no chưa được quan tâm chú ý đúng mức và chưa có các giải pháp kỹ thuật cụ thể để thúc đẩy, 
hỗ trợ cho việc thực hiện dinh dưỡng hợp lý của người dân. 

Các nhà dinh dưỡng khuyến cáo, thành phần chất béo chuyển hóa trong thực phẩm 
không nên vượt quá 2% tổng chất béo. Hiện tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn quy định về hàm 
lượng chất béo chuyển hoá trong thực phẩm và chưa có quy định bắt buộc các doanh nghiệp sản 
xuất thực phẩm phải ghi rõ thông tin về tỷ lệ chất béo chuyển hóa trên bao bì sản phẩm. Người 
tiêu dùng Việt Nam cũng ít được cảnh báo về sự có mặt cùng tác hại của chất béo chuyển hóa. 
Tuy nhiên khảo sát của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh năm 
2010 cho thấy, trong 34 mẫu mỳ gói, phát hiện tới 38% số mẫu chứa chất béo chuyển hoá, trong 
đó, có đến 3 mẫu chứa tỷ lệ chất béo chuyển hóa vượt quá mức khuyến cáo… [197].

Chưa có đánh giá tác động sức khoẻ của các chính sách, các dự án, kế hoạch phát triển 
kinh tế, xã hội. Quy hoạch mạng lưới sản xuất, kinh doanh nước giải khát và các loại thức ăn 
nhanh, kể cả mì ăn liền vẫn chưa gắn với mục tiêu thúc đẩy dinh dưỡng hợp lý để phòng chống 
các BKLN. Giám sát chất lượng và các quy chuẩn kỹ thuật dành cho các nhóm thức ăn nhanh 
chưa chặt chẽ. 

Quy mô của các đề án sản xuất và tiêu thụ rau sạch nói riêng và thực phẩm an toàn nói 
chung ở các địa phương vẫn còn khiêm tốn. Chưa có các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích sản 
xuất, kinh doanh các thực phẩm sạch, an toàn để các thực phẩm này đến được với người tiêu 
dùng một cách rộng rãi hơn. Chất lượng của các cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch vẫn chưa 
được kiểm soát dẫn đến mất lòng tin của người tiêu dùng.

Tình trạng ô nhiễm thực phẩm bởi các hoá chất độc hại không rõ nguồn gốc đang ở mức 
đáng báo động cả trong khâu sản xuất, bảo quản, lưu thông, phân phối và chế biến. Các phương 
tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về các vụ sử dụng hoá chất kích thích tăng trưởng rau 
quả, động vật nuôi; sử dụng hoá chất độc hại để bảo quản hải sản, thịt, trái cây; sử dụng hoá 
chất để chế biến thịt ôi thiu thành thịt tươi; các thực phẩm giả,… làm cho người tiêu dùng hoang 
mang, mất niềm tin vào các hàng hoá lưu thông trên thị trường. Phản ứng của cơ quan quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực này dường như còn bị động, mang tính đối phó khi có các vụ việc được 
phanh phui và do đó chưa thể trấn an được người tiêu dùng.

3.4. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Nội dung tuyên truyền dinh dưỡng hợp lý còn chung chung, chưa tập trung vào trọng 
tâm giảm tiêu thụ muối, đường và thực phẩm nhiều chất béo chuyển hoá. Nhận thức của 
người dân về các loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ nói riêng và chế độ dinh dưỡng hợp 
lý nói chung vẫn còn hạn chế, nhất là với các thông tin liên quan đến hàm lượng muối 
và chất béo chuyển hoá bão hoà trong thực phẩm;
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 ■ Chưa có chính sách và giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát hàm lượng muối và chất béo 
chuyển hoá trong thực phẩm, hạn chế việc sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm nhiều 
muối, đường và chất béo; 

 ■ Thiếu các chính sách và chế tài đồng bộ về kinh tế, xã hội để khuyến khích, hỗ trợ việc 
sản xuất, kinh doanh, phân phối các loại thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khoẻ ví dụ 
giảm thuế, trợ giá cho sản xuất kinh doanh rau quả, thực phẩm sạch; thực hiện đánh giá 
tác động sức khoẻ (HIA) với các chính sách, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

 ■ Tình trạng ô nhiễm thực phẩm do sử dụng tràn lan các hoá chất độc hại trong sản xuất, 
bảo quản và chế biến thực phẩm đang ở mức báo động, khó kiểm soát.

3.5. Khuyến nghị 

Xem chi tiết ở mục 5 của chương này.

4. Tăng cường hoạt động thể lực

4.1. Mục tiêu 

Hiện Việt Nam chưa có một chiến lược cụ thể dành riêng cho việc tăng cường hoạt động 
thể lực phòng chống BKLN. Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai 
đoạn 2011 - 2030 đề cập đến các mục tiêu sau: 

Mục tiêu tổng quát

Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao 
chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể (liên quan đến phòng chống BKLN)

Tăng cường CSSK trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các 
bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất bình thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống.

4.2. Kết quả thực hiện

Xây dựng chính sách

Quan điểm khuyến khích toàn dân rèn luyện thể dục thể thao với phương châm “dân 
cường, nước thịnh” đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Sau khi có quyết 
định thành lập Nha thể dục Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập 
thể dục, coi “luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước” và 
“mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục”.

Với quan điểm đó, phát triển thể dục thể thao và rèn luyện thể lực luôn nhận được sự 
quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Gần đây nhất, Bộ Chính 
trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 “về tăng cường lãnh đạo của Đảng, 
tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Có ít nhất 6 văn bản luật ở 
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các lĩnh vực khác nhau đã được ban hành, đề cập đến việc phát triển thể dục thể thao để nâng 
cao thể lực và sức khoẻ của người dân, bao gồm: Luật Thể dục, thể thao ban hành năm 2006 (số 
77/2006/QH11); Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ban hành năm 1989; Luật Giáo dục ban hành 
lần đầu năm 1998, lần hai năm 2005 và sửa đổi năm 2009 (số 44/2009/QH12); Luật Bảo vệ và 
chăm sóc, giáo dục trẻ em ban hành lần đầu năm 1991 và lần hai năm 2004 (số 25/2004/QH11); 
Luật Thanh niên ban hành năm 2005 (số 53/2005/QH11); Luật Người cao tuổi năm 2009 (số 
39/2009/QH12). 

Điểm chung của các Luật này là đều nêu rõ lợi ích của rèn luyện thể dục thể thao đối với 
sức khoẻ, quyền của người dân được tập luyện thể dục thể thao, chăm lo phát triển thể chất và 
các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tổ chức và tạo mọi điều kiện cho 
người dân thuộc các đối tượng khác nhau (nhất là trẻ em, thanh niên và người cao tuổi) được 
rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ. Trong đó, Luật Người cao tuổi và Nghị định 
06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi 
đã quy định các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi 
tham gia luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý” 
và giảm giá vé dịch vụ luyện tập thể dục thể thao cho người cao tuổi. 

Trên cơ sở các văn bản Luật này, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành 
các chính sách, chiến lược khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động tập luyện thể dục, 
thể thao, rèn luyện thể lực để nâng cao sức khoẻ. Tiếp theo quy hoạch phát triển ngành TDTT 
giai đoạn 2001-2010 và các chương trình phát triển TDTT quần chúng và phát triển TDTT xã 
phường, năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành TDTT giai đoạn 2011-
2020 (Quyết định số 2198/QĐ-TTg), trong đó xác định “Giáo dục thể chất, thể thao trong Nhà 
trường là một trong những giải pháp để thực hiện Chiến lược này”. 

Quyết định 2160/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao 
Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đề ra mục tiêu tỷ lệ người dân luyện tập thể 
dục thể thao thường xuyên đạt 28% dân số vào năm 2015, đạt 33% dân số vào năm 2020 và trên 
40% dân số vào năm 2030. Quyết định này cũng quy định diện tích sân tập dành cho giáo dục thể 
chất và thể thao trong nhà trường ở các cấp học, bậc học. Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cũng ban 
hành Thông tư 02/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể 
thao quần chúng tại địa phương.

Năm 2001, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 
lược giáo dục 2001-2010. Đến năm 2012, Chính phủ lại ban hành Quyết định số 711/QĐ-TTg 
phê duyệt Chiến lược giáo dục 2011-2020. Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đang xây dựng Dự thảo 
Nghị định của Chính phủ Quy định về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, trong đó 
nêu rõ “giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục là một hoạt động giáo dục bắt buộc”. Dự thảo 
Nghị định cũng đề ra các quy định về nội dung chương trình, tiêu chuẩn cơ sở vật chất và các điều 
kiện khác bảo đảm cho giáo dục thể chất và thể thao trong các cơ sở giáo dục và quy định rõ trách 
nhiệm của các bộ, ngành liên quan như: Giáo dục và đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Lao 
động - Thương binh và Xã hội,… và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong công tác giáo dục 
thể chất và hoạt động thể dục thể thao. 

Thông tư liên bộ số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT yêu cầu bắt buộc các cơ sở mầm 
non phải có sân chơi và cây xanh; Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT cũng có điều quy 
định các cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn bắt buộc phải có phòng giáo dục thể chất 
với kích thước tối thiểu 60 m2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt ra mục tiêu đến năm 
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2015 phải chuẩn hóa giáo viên dạy thể dục, không còn giáo viên trình độ trung cấp và sơ 
cấp và đến năm 2020 bảo đảm 100% các trường phổ thông các cấp có giáo viên chuyên 
trách phụ trách môn giáo dục thể chất tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục thể chất39. 
Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 15/2013/
TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2013 quy định về việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho học 
sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề. 

Quyết định số 641/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 
Nam giai đoạn 2011-2030 có điều khoản quy định “Tăng cường CSSK trẻ em, người chưa thành 
niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất bình thường 
về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”. 

Bộ Y tế cũng đã xây dựng và ban hành “Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý” cho từng 
giai đoạn 2006-2010 (Quyết định 05/2007/QĐ-BYT) và 2011-2020, trong đó có khuyến cáo “hoạt 
động thể lực đều đặn, duy trì cân năng ở mức hợp lý”.

Tổ chức, chỉ đạo triển khai chính sách

Văn phòng Ban điều phối Đề án 641 đã được thành lập, đóng vai trò là đơn vị điều phối 
các hoạt động của 4 chương trình thành phần trong Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc 
người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Văn phòng đã có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động như 
tổ chức các cuộc mít tinh, đi bộ, tổ chức thi viết bài hát và vẽ biểu trưng cho Đề án nhằm tuyên 
truyền sâu rộng các nội dung của Đề án tới đông đảo người dân trong cả nước.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã xây dựng các kế hoạch, đề án tăng cường công tác rèn 
luyện thể chất, luyện tập thể dục thể thao trong ngành giáo dục, đối tượng thanh niên cũng như 
kết hợp với công đoàn các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động các đoàn 
viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, các hội thao thể dục thể thao 
toàn ngành, địa phương qua đó khuyến khích mọi người tích cực tham gia tập luyện thể dục thể 
thao, rèn luyện và nâng cao sức khoẻ [198]. Chương trình O2TV cũng đã dành một thời lượng 
đáng kể cho công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của hút thuốc, uống rượu, dinh dưỡng 
không hợp lý và lối sống ít vận động nhằm mục đích khuyến khích người dân tự bảo vệ và nâng 
cao sức khoẻ.

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã và đang xây dựng và triển khai các nội dung phối 
hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi và các bộ, ngành, đoàn thể khác trong phát 
triển thể dục thể thao.

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng đã phát động trên phạm vi toàn quốc cuộc vận 
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, lồng ghép 
triển khai với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Đề án tổng thể phát triển thể 
lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và các chương trình, đề án của Chính phủ 
về CSSK, y tế, vệ sinh môi trường. Chỉ tiêu của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 
theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp 
chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
39 Thông báo 1001/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục 
thể chất và phong trào Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2008 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
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Việc khuyến khích vận động, rèn luyện thể lực cũng đã được quan tâm lồng ghép với chiến 
lược quy hoạch tổng thể của một số bộ, ngành, địa phương. Đầu tháng 2/2014, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo các bộ và UBND 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ nghiên cứu triển khai đề án thí điểm cung cấp dịch vụ xe 
đạp công cộng. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/4/2014, toàn thể gần 2000 cán 
bộ viên chức của thành phố bắt đầu thực hiện việc đi làm bằng xe đạp. UBND thành phố cũng 
động viên khuyến khích người dân đi lại trong thành phố bằng phương tiện xe đạp. 

Một số khu đô thị mới được quy hoạch gần đây đã bảo đảm tuân thủ tỷ lệ cây xanh, công 
viên, khu vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao. Nhiều trung tâm, câu lạc bộ thể dục thể 
thao tư nhân đã được thành lập ở các thành phố lớn, thu hút được nhiều thanh niên, nhân viên 
văn phòng đến tập luyện.

Hoạt động giáo dục thể chất đã được tổ chức thường xuyên và rộng rãi trong nhà trường 
các cấp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Tính đến hết năm 2013, cả 
nước có trên 90% số trường học thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất chính khoá có nền 
nếp theo quy định; trên 60% số trường học có hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá có nền nếp, 
tổ chức thường xuyên các hoạt động thể thao cho học sinh, sinh viên [199]. Phong trào thể thao 
trường học đã được phát động với đỉnh cao là Hội khoẻ phù đồng các cấp và toàn quốc (được tổ 
chức 4 năm/lần từ năm 1984) và Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc cũng đã góp phần khuyến 
khích tinh thần thi đua luyện tập thể dục thể thao trong đội ngũ học sinh, sinh viên.

Trong những năm qua, phong trào tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân đã có bước 
phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Theo tổng kết của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, tính 
đến năm 2011, cả nước có khoảng 15% số hộ gia đình với 24% dân số thường xuyên tập luyện 
TDTT; có 40 000 câu lạc bộ TDTT cơ sở. Tính riêng trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi đạt cũng đã có khoảng 6-8% dân số và khoảng 2-3% tổng số hộ gia đình đạt chuẩn 
gia đình luyện tập TDTT [198]. Hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể lực đặc biệt sôi nổi ở 
đối tượng người cao tuổi ở cả thành thị cũng như nông thôn, dưới hình thức các câu lạc bộ cầu 
lông, bóng bàn, yoga, thể dục nhịp điệu,…

4.3. Khó khăn, hạn chế

Hoạt động rèn luyện thể lực, luyện tập thể dục thể thao đã được đề cập trong nhiều văn 
bản, chính sách và có liên quan với rất nhiều ban ngành, địa phương khác nhau nhưng chủ yếu 
tập trung vào phát triển thể thao thành tích cao hơn là huy động sự tham gia của cộng đồng 
trong rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ. Các chính sách về khuyến khích rèn luyện thể lực 
vẫn đang được đặt trong tổng thể hoạt động thể dục thể thao nói chung chứ chưa gắn kết chặt 
chẽ với hoạt động của ngành y tế, nhất là trong công tác phòng chống BKLN. 

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa bảo đảm tính 
đồng bộ, chưa chú trọng và tạo điều kiện môi trường thuận tiện và an toàn cho hoạt động rèn 
luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ của người dân. Ví dụ như quy hoạch ở các thành phố lớn vẫn 
thiếu các khu vui chơi, luyện tập dành cho người già, trẻ em và thanh niên; đường sá chưa bảo 
đảm diện tích vỉa hè, làn đường ưu tiên dành riêng khuyến khích người đi bộ, đi xe đạp,… Chưa 
có sự quan tâm đúng mức tới việc tạo thuận lợi cho rèn luyện thể lực trong môi trường công sở, 
tại nơi làm việc.

Giáo dục thể chất trong trường học vẫn thường bị coi nhẹ so với các môn học khác. Hệ 
thống các cơ sở, sân bãi phục vụ giáo dục thể chất và thể dục, thể thao trường học còn trong tình 
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trạng thiếu thốn, chưa đạt tiêu chuẩn. Giáo viên thể dục còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất 
lượng chuyên môn; chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên thể chất còn nhiều bất cập. Nội 
dung hoạt động thể thao ngoại khoá trong nhà trường còn nghèo nàn, chưa thực sự tạo được sự 
hứng thú cho học sinh, sinh viên [200].

Việc triển khai các chính sách về khuyến khích, tăng cường hoạt động thể lực chưa được 
theo dõi, giám sát, đánh giá chặt chẽ. Thiếu một nguồn kinh phí bền vững cho các hoạt động này 
trong khi việc tạo điều kiện huy động nguồn đầu tư của xã hội chưa phát huy được hiệu quả; các 
câu lạc bộ thể dục thể thao tư nhân khó tiếp cận được bởi phần lớn người dân.

Hộp 3. Một số vấn đề chưa hoàn thiện trong chính sách khuyến khích thực hiện chế độ 
dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường hoạt động thể lực so với khuyến cáo của WHO

 ■  Chưa có chính sách quốc gia về khuyến khích dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường 
hoạt động thể lực.

 ■  Chưa lồng ghép hoạt động khuyến khích dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường hoạt 
động thể lực vào trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các chương trình y tế 
khác.

 ■  Chưa có hướng dẫn quốc gia về chế độ dinh dưỡng lành mạnh (hạn chế muối, chất 
béo,...) và chế độ hoạt động thể lực cho các đối tượng khác nhau.  

 ■  Thiếu môi trường khuyến khích và hỗ trợ thực hành dinh dưỡng lành mạnh và hoạt 
động thể lực đầy đủ. 

 ■  Chưa có nguồn kinh phí cho các hoạt động.

 ■  Thiếu hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá ở tầm quốc gia.

Nguồn: Global strategy on diet, physical activity and health. WHO 2004 [201]; A guide for population-based 
approaches to increasing levels of physical activity: implementation of the WHO global strategy on diet, physical 
activity and health. WHO 2007 [202]; Diet and Physical Activity for the Prevention of noncommunicable diseases in 
low- and middle-income countries: A systematic policy review [203].

4.4. Các vấn đề ưu tiên

Thiếu một hệ thống thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động thúc đẩy rèn 
luyện thể lực nâng cao sức khoẻ (như với các yếu tố nguy cơ khác).

Truyền thông giáo dục về hoạt động thể lực phòng chống BKLN chưa hiệu quả. Nhận 
thức và ý thức của người dân trong hoạt động thể lực để nâng cao sức khoẻ, vẫn còn hạn chế, 
đặc biệt trong thanh thiếu niên và giới trẻ.

Thiếu môi trường thuận tiện và các điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ người dân tăng cường 
rèn luyện thể lực nâng cao sức khoẻ, nhất là trong trường học các cấp, trụ sở cơ quan.

Còn thiếu các nỗ lực mang tính liên ngành trong việc khuyến khích hoạt động thể lực 
nâng cao sức khoẻ, cả trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục; công tác quy hoạch, lập kế hoạch 
xây dựng. Hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, phong 
trào thể dục thể thao quần chúng chưa được phát triển sâu rộng.

4.5. Khuyến nghị

Xem chi tiết ở mục 5 của chương này.
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5. Khuyến nghị chung về iải pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung 
của BKLN

Phòng chống, kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các BKLN đòi hỏi các nỗ lực liên 
ngành với sự cam kết của Chính phủ, sự tham gia của toàn xã hội trong việc xây dựng chính 
sách cũng như tổ chức triển khai thực hiện các hành động. Trong những năm qua, Việt Nam đã 
có nhiều chính sách liên quan đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ nhưng các chính sách đó vẫn 
chưa hoàn chỉnh và việc thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các vấn đề ưu tiên trong chính 
sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của BKLN hiện nay là:

 ■ Chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN vẫn chưa hoàn chỉnh và còn nhiều điểm 
bất cập, nhất là trong khuyến khích chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường rèn 
luyện thể lực, trong khi năng lực vận động, xây dựng chính sách còn hạn chế.

 ■ Thiếu một đầu mối tổ chức thống nhất có đủ năng lực và thẩm quyền trong việc huy 
động và phối hợp liên ngành triển khai có hiệu quả các chính sách kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ BKLN.

 ■ Thiếu một hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá đầy đủ về các yếu tố nguy cơ và kết quả 
thực hiện phòng chống các yếu tố nguy cơ BKLN.

 ■ Nhận thức và thực hành của người dân trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN vẫn 
còn hạn chế.

Trên cơ sở các phân tích, đánh giá như trên, chúng tôi đề xuất các khuyến cáo đối với 
kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung BKLN như sau:

Khuyến cáo Giải pháp ngắn hạn                                
2014-2015

Giải pháp dài hạn                                              
(2016-2020 và sau 2020)

Nâng cao năng 
lực vận động 
xây dựng chính 
sách, từng bước 
hoàn thiện các 
chính sách kiểm 
soát các yếu tố 
nguy cơ chung 
của các BKLN 

Tham khảo kinh nghiệm của 
các nước trong khu vực và trên 
thế giới trong vận động và xây 
dựng chính sách kiểm soát các 
yếu tố nguy cơ
Bộ Y tế phối hợp với các bộ, 
ngành rà soát và điều chỉnh 
các bất cập trong các quy định, 
chính sách về phòng chống tác 
hại của thuốc lá và rượu bia 
(xử phạt vi phạm quy định cấm 
hút thuốc lá tại các điểm công 
cộng, quản lý sản xuất kinh 
doanh rượu thủ công; bổ sung 
quy định cấm hoàn toàn việc 
hút thuốc trong nhà, bắt buộc 
dán nhãn cảnh báo tác hại của 
rượu, bia,...). 
Xây dựng chiến lược, giải pháp 
trong đàm phán gia nhập TPP 
để giảm thiểu các tác động của 
Hiệp định trong phòng chống 
tác hại của thuốc lá và rượu, bia

Nâng cao năng lực vận động chính sách của 
ngành y tế, huy động sự tham gia của các bộ, 
ngành, tổ chức đoàn thể trong vận động và xây 
dựng chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ
Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
vận động thông qua Luật phòng chống tác hại 
của rượu, bia.
Từng bước xây dựng, hoàn thiện các chính 
sách khuyến khích chế độ dinh dưỡng và hoạt 
động thể lực hợp lý: hạn chế sản xuất, kinh 
doanh, tiêu thụ thực phẩm chế biến và đồ uống 
ngọt, thức ăn nhanh, các thực phẩm có nhiều 
muối, đường và chất béo chuyển hoá; khuyến 
khích sản xuất các thực phẩm lành mạnh, các 
chính sách hỗ trợ cho hoạt động thể lực.
Xây dựng Chiến lược phòng chống các BKLN 
cho giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030, 
trong đó có nội dung kiểm soát các yếu tố nguy 
cơ với các mục tiêu cụ thể cho từng yếu tố. 
Xem xét đưa dịch vụ cai nghiện rượu, thuốc lá 
vào danh mục dịch vụ được BHYT thanh toán.
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Khuyến cáo Giải pháp ngắn hạn                                
2014-2015

Giải pháp dài hạn                                              
(2016-2020 và sau 2020)

Nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ nâng cao 
sức khoẻ từ nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với rượu, bia và thuốc lá 
Xây dựng và ban hành chính sách quy định 
đánh giá tác động sức khỏe (HIA) phải được 
thực hiện trong mọi dự án, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội. Trong quy hoạch đô thị, đường 
sá, trường học, quy hoạch phương tiện giao 
thông cần tính đến việc tạo môi trường thuận 
lợi cho hoạt động thể chất, rèn luyện thể dục, 
thể thao nâng cao sức khỏe.

Xây dựng mô 
hình tổ chức 
thống nhất quản 
lý hoạt động 
kiểm soát các 
yếu tố nguy cơ 
trong khuôn khổ 
một đầu mối tổ 
chức, chỉ đạo 
phòng chống 
BKLN có đủ 
năng lực, đủ 
thẩm quyền huy 
động liên ngành 
và sự tham gia 
của toàn xã hội
- Xây dựng mô 
hình tổ chức phù 
hợp và nâng cao 
năng lực của 
cơ quan điều 
phối trong chỉ 
đạo, điều phối 
các hoạt động 
dự phòng, kiểm 
soát các yếu tố 
nguy cơ 
- Tăng cường 
phối hợp liên 
ngành có hiệu 
quả trong triển 
khai các hoạt 
động phòng 
chống các yếu tố 
nguy cơ 

Lồng ghép hoạt động kiểm 
soát sử dụng rượu, bia ở mức 
có hại, thúc đẩy chế độ dinh 
dưỡng và hoạt động thể lực 
hợp lý với chức năng của Ban 
chỉ đạo PCTHTL.
Đánh giá thực trạng và đề xuất 
các giải pháp nâng cao vai trò 
và năng lực của Cục Y tế dự 
phòng, Bộ Y tế trong việc chỉ 
đạo, điều phối lồng ghép các 
hoạt động phòng chống các yếu 
tố nguy cơ BKLN.
Các bộ, ngành, tổ chức đoàn 
thể, địa phương cần xây dựng 
kế hoạch cụ thể về lồng ghép 
dự phòng và kiểm soát các yếu 
tố nguy cơ BKLN.
Viện Dinh dưỡng phối hợp với 
Cục An toàn Thực phẩm ng-
hiên cứu xây dựng hướng dẫn 
cụ thể về mức tiêu thụ rượu, 
bia bảo đảm phòng tránh được 
các BKLN, mức tiêu thụ muối, 
đường, chất béo chuyển hoá; 
tiêu chuẩn hạn chế các chất 
này trong thực phẩm chế biến 
bảo đảm phòng tránh được các 
BKLN. 

Thí điểm mô hình tổ chức ở các tuyến, xây 
dựng chức năng nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, 
cơ chế tài chính và cơ chế phối hợp liên ngành 
trong triển khai hoạt động phòng chống các 
yếu tố nguy cơ BKLN.
Đưa chỉ tiêu về kiểm soát các yếu tố nguy cơ 
nói riêng và phòng chống các BKLN nói chung 
vào chỉ tiêu kế hoạch hoạt động, phát triển kinh 
tế xã hội của các địa phương, bộ ngành. 
Bộ Y tế nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn, 
quy định về tổ chức cai nghiện, điều trị, phục 
hồi chức năng cho người nghiện rượu, thuốc 
lá; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và các bộ, ngành liên quan tổ chức 
thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện, 
phục hồi chức năng tại cộng đồng. Huy động 
sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, cộng 
đồng trong việc tổ chức cai nghiện, phục hồi 
chức năng cho người nghiện. Đưa việc sàng 
lọc, tư vấn cho người nghiện rượu, thuốc lá 
trong công tác khám chữa bệnh thường xuyên.
Cục An toàn Thực phẩm xây dựng lộ trình công 
bố, ghi nhãn hàm lượng chất béo chuyển hoá 
trong thực phẩm; nghiên cứu các giải pháp kỹ 
thuật hỗ trợ các cơ sở sản xuất thay thế chất 
béo chuyển hoá bằng chất béo không bão hoà; 
tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện công 
bố hàm lượng và ghi nhãn hàm lượng chất 
béo chuyển hoá, nhất là với đồ ăn nhanh.
Đầu tư nâng cao năng lực các cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám 
sát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giám 
sát chất lượng rượu, bia nhất là với rượu, bia 
sản xuất thủ công.
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Khuyến cáo Giải pháp ngắn hạn                                
2014-2015

Giải pháp dài hạn                                              
(2016-2020 và sau 2020)

Thiết lập một hệ 
thống giám sát 
có hiệu quả về 
các yếu tố nguy 
cơ và các hoạt 
động kiểm soát 
các yếu tố nguy 
cơ chung của 
các BKLN
- Thiết lập hệ 
thống thống nhất 
quản lý, giám sát 
các yếu tố nguy 
cơ
- Tăng cường 
kiểm tra, đánh 
giá kết quả hoạt 
động kiểm soát 
các yếu tố nguy 
cơ

Rà soát, bổ sung và cập nhật 
các chỉ số giám sát các yếu tố 
nguy cơ bệnh không lây nhiễm 
theo khuyến cáo của WHO vào 
trong hệ thống thu thập thông 
tin giám sát bệnh không lây 
nhiễm của Việt Nam.
Trong kế hoạch hành động 
kiểm soát các yếu tố nguy cơ, 
phòng chống các BKLN của các 
bộ, ngành, tổ chức, địa phương 
cần có hoạt động kiểm tra, giám 
sát, đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch.

Nghiên cứu đề xuất một mạng lưới thu thập 
thông tin giám sát các yếu tố nguy cơ chung 
của các BKLN với một đầu mối quản lý thống 
nhất.
Nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ về các yếu tố nguy cơ và tình hình thực 
hiện phòng chống các yếu tố nguy cơ.
Bố trí kinh phí cho các cuộc điều tra định kỳ về 
giám sát các yếu tố nguy cơ và đánh giá kết 
quả hoạt động phòng chống các yếu tố nguy 
cơ.

Nâng cao nhận 
thức về các yếu 
tố nguy cơ, ý 
thức tuân thủ 
các chính sách 
kiểm soát các 
yếu tố nguy cơ 
và khuyến khích 
thực hành dự 
phòng kiểm soát 
các yếu tố nguy 
cơ
- Đẩy mạnh 
công tác tuyên 
truyền, giáo dục 
sức khoẻ, phổ 
biến pháp luật 
về phòng chống 
các yếu tố nguy 
cơ
 - Tăng cường 
phối hợp liên 
ngành trong thúc 
đẩy thực hành 
dự phòng, kiểm 
soát các yếu 
tố nguy cơ và 
kiểm tra, xử phạt 
nghiêm các vi 
phạm

Thực hiện việc tuyên truyền tập 
trung vào các đối tượng đích 
ưu tiên của từng yếu tố nguy 
cơ: Khuyến cáo các cơ sở sản 
xuất hạn chế muối và chất béo 
chuyển hoá trong thực phẩm; 
vận động các cơ sở sản xuất, 
các hộ gia đình nói không với 
hoá chất độc hại trong sản xuất 
và chế biến thực phẩm; tuyên 
truyền vận động nói không 
với rượu, bia, thuốc lá và tăng 
cường hoạt động thể lực trong 
thanh thiếu niên, học sinh, sinh 
viên và nhân viên văn phòng.
Tăng cường phối hợp gia đình, 
cộng đồng, các cơ quan, đoàn 
thể và toàn xã hội trong công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức và ý thức tuân thủ các quy 
định về kiểm soát, phòng chống 
các yếu tố nguy cơ.
Đẩy mạnh thực hiện xử phạt 
vi phạm các quy định cấm hút 
thuốc ở nơi cộng cộng, cấm 
quảng cáo rượu, bia, thuốc lá, 
cấm bán thuốc lá, rượu bia cho 
người dưới 18 tuổi,..

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên 
cứu phát triển các thông điệp truyền thông đơn 
giản, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện về phòng 
chống các yếu tố nguy cơ BKLN, tập trung vào 
các vấn đề ưu tiên. Ví dụ phối hợp với Viện 
dinh dưỡng xây dựng các hướng dẫn khuyến 
cáo về các thực phẩm ưu tiên lựa chọn và các 
thực phẩm cần hạn chế; tạo thói quen kiểm 
tra hàm lượng muối, chất béo chuyển hoá trên 
bao bì sản phẩm để lựa chọn thực phẩm hợp 
lý, lành mạnh cho bữa ăn gia đình.
Tăng cường vai trò và trách nhiệm của người 
đứng đầu tổ chức, cơ quan đơn vị, cộng đồng 
trong việc thực hiện các quy định về kiểm soát, 
phòng chống các yếu tố nguy cơ như cấm sử 
dụng rượu, bia, thuốc lá,... Đưa các tiêu chuẩn 
về tuân thủ chính sách kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ BKLN vào trong việc bình xét danh 
hiệu thi đua, danh hiệu văn hoá đối với cá 
nhân, tổ chức và cộng đồng.
Tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành trong 
xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả trong lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm.
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Chương V: Tình hình thực hiện các chương trình, dự án 
phòng chống BKLN

Nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống và quản lý các bệnh không lây nhiễm, một 
trong 4 mục tiêu cụ thể của Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 
- 201040, từ năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và triển khai Chương trình quốc gia 
phòng chống BKLN giai đoạn 2002-201041 bao gồm 4 nhóm bệnh: tim mạch, đái tháo đường, 
ung thư và rối loạn tâm thần. Trước đó, Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng đã được phê 
duyệt và triển khai thực hiện từ năm 1999. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được đưa vào chương 
trình quốc gia muộn nhất, bắt đầu triển khai từ năm 2011 (Bảng 31). 4243 44 45 46

Bảng 31: Các giai đoạn thực hiện năm dự án phòng chống BKLN, 1998-2015 

Dự án phòng chống
Các giai đoạn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1998-200542 2006-201043,44 201145 2012-201546

Tăng huyết áp X X X

Ung thư X X X

Đái tháo đường X X X

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính X X

Bảo vệ sức khoẻ tâm thần X X X X

Một số nội dung hoạt động chính của các dự án phòng chống BKLN theo Quyết định số 
1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Bảng 32) bao gồm: (i) Nâng cao nhận thức của 
người dân về phòng chống BKLN; (ii) đào tạo và phát triển nhân lực; (iii) sàng lọc, phát hiện 
sớm BKLN; (iv) quản lý, hướng dẫn điều trị; (v) xây dựng mô hình chăm sóc tại y tế cơ sở; (vi) 
lồng ghép với y tế xã, phường; và (vii) phục hồi chức năng, giảm tỷ lệ tàn phế. 

 Các dự án có đặc điểm chung của một chương trình dọc, có xác định rõ mục tiêu của 
chương trình, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện. Dưới đây là đánh giá kết quả thực hiện các 
dự án, xác định các khó khăn, hạn chế và các vấn đề ưu tiên, khuyến nghị các giải pháp khắc 
phục.47

40 Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chăm sóc và 
bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010.
41 Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg ngày 17/ 6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 
Phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2002 - 2010.
42 Quyết định số 196/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/1998, bổ sung thêm 2 mục tiêu bảo vệ 
sức khoẻ tâm thần cộng đồng và phòng chống sốt xuất huyết vào Chương trình quốc gia thanh toán một số bệnh 
xã hội và bệnh dịch nguy hiểm. 
43 Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
44 Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008 Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 
tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh 
xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010.  
45 Quyết định số 2331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2011. 
46 Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015.
47 Chương này được tổng hợp từ các báo cáo chuyên đề của 5 chuyên gia: TS. Phạm Thái Sơn (về tăng huyết áp), 
PGS.TS. Trần Văn Thuấn (ung thư), GS.TS. Ngô Quý Châu (COPD và hen phế quản), ThS. Phan Hướng Dương 
(đái tháo đường) và ThS. Trương Lê Vân Ngọc (sức khoẻ tâm thần).

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10008&cn_id=185120
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10008&cn_id=185120
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Bảng 32: Tóm tắt một số nội dung hoạt động chính của các dự án phòng chống BKLN 
theo QĐ 1208/2012/QĐ-TTg

Mục tiêu Tăng huyết áp Ung thư Đái tháo 
đường

Bệnh phổi 
tắc nghẽn 
mạn tính

Bảo vệ sức 
khỏe tâm thần

Nâng cao 
nhận thức của 
người dân về 
dự phòng và 
kiểm soát

50% người dân 
hiểu đúng

Nâng cao 
nhận thức 
phòng và 
phát hiện 
sớm bệnh 
ung thư

Đào tạo phát 
triển nguồn 
nhân lực

Đào tạo cho 
80% cán bộ y 
tế trong phạm vi 
dự án

Đào tạo và 
đào tạo lại 
cán bộ dự 
án tuyến 
tỉnh

Đào tạo 
và phát 
triển nguồn 
nhân lực 
tại các 
tuyến y tế

Sàng lọc, phát 
hiện sớm

Tăng 5 - 10% 
tỷ lệ bệnh 
nhân ung thư 
được phát 
hiện ở giai 
đoạn sớm

Tăng 
cường 
sàng lọc tại 
cộng đồng

Phát hiện sớm, 
quản lý và điều trị 
sớm cho 90% số 
bệnh nhân động 
kinh

Quản lý, 
hướng dẫn 
điều trị

50% số bệnh 
nhân tăng huyết 
áp nguy cơ cao 
được điều trị 
đúng theo phác 
đồ

Quản lý 
được 60% 
người tiền 
đái tháo 
đường 
và 50% 
đái tháo 
đường 
týp 2

50% số 
BN được 
kê đơn 
đúng theo 
hướng dẫn 
điều trị của 
Bộ Y tế

Điều trị ổn định, 
chống tái phát 
cho 85% số bệnh 
nhân động kinh 
được phát hiện 
và quản lý

Xây dựng mô 
hình quản lý 
tại y tế cơ sở

Xây dựng, triển 
khai và duy trì 
bền vững mô 
hình quản lý 
tăng huyết áp tại 
tuyến cơ sở

Xây dựng, 
triển khai 
và duy trì 
bền vững 
mô hình 
quản lý tại 
các tuyến 
y tế

Triển khai và 
quản lý 90% số 
xã về bệnh nhân 
động kinh

Lồng ghép, 
chăm sóc ở 
tuyến xã

70% số xã/
phường triển khai 
mô hình lồng 
ghép 

Phục hồi chức 
năng, giảm tỷ 
lệ tàn phế

PHCN, giảm tỷ 
lệ tàn phế dưới 
20% bệnh nhân 
động kinh
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1. Dự án phòng, chống tăng huyết áp
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án từ tháng 12 năm 2008 (Quyết định 

số 172/2008), nhưng tới đầu năm 2010 dự án mới được cấp kinh phí cho hoạt động. Dự án do 
Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế. 
Dự án đã bao phủ toàn bộ 63/63 tỉnh, 474 huyện. Các đơn vị phòng chống tăng huyết áp đặt 
tại các bệnh viện tỉnh, thành phố và 96 đơn vị phòng chống tăng huyết áp tuyến quận, huyện 
của 16 tỉnh thí điểm (xem Hình 50 về tổ chức mạng lưới quản lý tăng huyết áp tích hợp với hệ 
thống y tế). 

Hình 50: Tổ chức mạng lưới quản lý tăng huyết áp tại Việt Nam

Nguồn: Phạm Thái Sơn 2014 [204].  
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1.1. Kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện theo một số mục tiêu chính của dự án như sau:

Nâng cao nhận thức của người dân: Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe của dự 
án bao gồm các chương trình trên truyền hình (VTV, O2TV, VOV), tài liệu truyền thông (panô, 
áp phích, tờ rơi, tranh lật), các chương trình truyền hình giáo dục sức khoẻ về tăng huyết áp 
phát tại các đài địa phương. Sự kiện “Ngày tim mạch thế giới” và “Ngày tăng huyết áp thế giới” 
được tổ chức hằng năm. Câu lạc bộ tăng huyết áp được thành lập tại cộng đồng và tổ chức sinh 
hoạt định kỳ hàng tháng là nơi để hội viên trao đổi, chia sẻ và được tư vấn của chuyên gia tim 
mạch về dự phòng và điều trị tăng huyết áp. Cho tới nay, chưa có hoạt động khảo sát đánh gia 
sự thay đổi nhận thức của người dân nhờ các hoạt động truyền thông rộng rãi và đa dạng trong 
hai năm 2010-2011.

Sàng lọc, phát hiện sớm: Khám sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp được thực hiện 
theo mô hình khám sàng lọc dựa trên quần thể trên đối tượng nguy cơ. Đến hết năm 2013, đã 
triển khai khám sàng lọc tại 1116 xã (khoảng 10% tổng số xã trên toàn quốc) với 2,5 triệu người 
được khám và 724 695 người được quản lý điều trị. 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Là một trong các hoạt động chính và mục tiêu 
chính của Dự án, hình thức đào tạo được thực hiện theo phương pháp «vết dầu loang». Các 
chuyên gia tim mạch ở cả ba miền tham gia trong dự án được mời để giảng dạy cho các giảng 
viên tuyến tỉnh ở 63 tỉnh/thành; các giảng viên tuyến tỉnh sẽ giảng cho các nhân viên y tế địa 
phương tại các tuyến quận/huyện và xã/phường. Tính tới cuối năm 2013, Dự án đã tổ chức 2476 
khoá đào tạo, nâng cao năng lực khám sàng lọc, quản lý và điều trị tăng huyết áp, quản lý và 
giám sát thực hiện dự án, truyền thông giáo dục sức khỏe cho 71 378 cán bộ quản lý và bác sĩ 
lâm sàng tim mạch tại 63 tỉnh/thành phố. Tập huấn cho nhân viên y tế xã về cách đo huyết áp 
đúng, các biện pháp thay đổi lối sống để dự phòng và điều trị tăng huyết áp bằng thuốc, mô hình 
dự phòng và quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng. 

Quản lý, hướng dẫn điều trị: Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp đã 
được ban hành năm 2010 và được phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, 35 hướng dẫn chẩn đoán và điều 
trị các bệnh tim mạch được xây dựng; 5 cuốn sách về bệnh tim mạch và tăng huyết áp được 
xuất bản. Về quản lý thuốc và trang thiết bị: Các tỉnh/thành phố đã thực hiện từng bước các hoạt 
động mua sắm trang thiết bị và thuốc để đưa vào sử dụng trong Dự án. Cụ thể, 16 tỉnh đã mua 
103 máy đo điện tim, 1846 máy đo huyết áp và 6 351 000 viên thuốc điều trị tăng huyết áp các 
loại cấp cho các xã phường tham gia dự án. 

Hoạt động điều tra, giám sát bệnh tăng huyết áp đã được triển khai năm 2010 và cho 
kết quả đáng lo ngại với tỷ lệ tăng huyết áp trong cộng đồng khá cao với 28,3% ở nam giới và 
23,1% ở nữ giới. Trong số những người bệnh tăng huyết áp, chỉ có 48,4% biết được tình trạng 
tăng huyết áp và 29,6% có điều trị bệnh [204].

1.2. Khó khăn, hạn chế

Mức độ bao phủ dự án đến người dân còn hẹp và tiến độ bao phủ chậm, quản lý điều tri 
tăng huyết áp chủ yếu mới ở tuyến tỉnh. Tuy dự án đã được triển khai ở tất cả 63 tỉnh, thành phố 
trên cả nước, trên 70 ngàn cán bộ y tế đã được đào tạo, tập huấn về phòng chống tăng huyết áp 
nhưng cho tới nay mới có 10% tổng số xã, phường thực hiện được công tác quản lý điều trị tăng 
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huyết áp tại trạm y tế xã, phường. Ngoài ra, có nhiều trở ngại khác trong quản lý điều trị tăng 
huyết áp tại tuyến xã, như chưa có cơ chế khuyến khích đối với nhân viên trạm y tế xã tham gia 
quản lý, điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng; thuốc điều trị huyết áp tại trạm y tế xã thiếu; chưa 
có cơ chế chi trả cho hoạt động tư vấn điều trị tăng huyết áp. 

Thuốc điều trị tăng huyết áp ở tuyến y tế xã, phường chưa đầy đủ. Các nhóm thuốc hạ 
huyết áp có trong danh mục thuốc được BHYT chi trả ở các cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến 
huyện (tức là các bệnh viện hạng đặc biệt đến hạng IV) khá đầy đủ, nhưng hạn chế ở tuyến xã 
(cơ sở y tế khác) (Bảng 33). 

Bảng 33: Danh mục thuốc hạ huyết áp được BHYT thanh toán ở tuyến y tế xã

Tên thuốc Loại Chỉ định đặc biệt

Amlodipin Thuốc chẹn kênh canxi

Nifedipin Thuốc chẹn kênh canxi

Clonidin α2 adrenergic agonist                               
và imidazoline receptor

Methyldopa Alpha-adrenergic agonist Phụ nữ mang thai

Enalapril Thuốc ức chế men chuyển 

Captopril Thuốc ức chế men chuyển

Perindopril Thuốc ức chế men chuyển

Perindopril+indapamid Thuốc ức chế men chuyển  
cộng lợi tiểu như thiazid

Nguồn: Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2011.

Mô hình sàng lọc phát hiện sớm chưa phù hợp. Mô hình khám sàng lọc hiện nay là mô 
hình sàng lọc tập trung, định kỳ trong quần thể đối tượng nguy cơ (tổ chức định kỳ các đợt khám 
sàng lọc tại trạm y tế xã, phường cho người từ 40 tuổi trở lên). Thực hiện sàng lọc tập trung, 
định kỳ cho khoảng 25 triệu người trong đối tượng sàng lọc đòi hỏi chi phí lớn và không khả 
thi. Trong khi đó, việc đo huyết áp chưa được coi như là một nội dung hoạt động thường quy 
trong KCB cho người dân tới trạm y tế xã, phường. 

Phát hiện tăng huyết áp cần lồng ghép với công tác khám chữa bệnh thường quy tại các 
cơ sở y tế. Các đối tượng từ 40 tuổi trở lên đến khám bệnh bất kỳ nào đó tại các cơ sở y tế cần 
được đo huyết áp và khám sàng lọc về tăng huyết áp. Đây là hình thức sàng lọc “cơ hội” giúp 
lồng ghép việc khám sàng lọc tăng huyết áp với công tác KCB thường quy tại các cơ sở y tế (cả 
công lập lẫn tư nhân). Cơ sở y tế có thể sử dụng Bảng phân tầng nguy cơ tim mạch tổng thể để 
xác định nhóm có nguy cơ cao bị các biến cố tim mạch trong 10 năm tới như trong Hướng dẫn 
chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2010 của Bộ Y tế (Bảng 34). Sàng lọc “cơ hội” giúp tận dụng 
được nguồn nhân lực hiện có của hệ thống y tế và giảm bớt chi phí cho việc khám sàng lọc tăng 
huyết áp qua lồng ghép trả thù lao khám với các hoạt động khám bệnh thường quy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Adrenergic_agonist
http://en.wikipedia.org/wiki/Imidazoline_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-adrenergic_agonist
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Bảng 34: Bảng phân tầng nguy cơ tim mạch tổng thể để xác định nhóm có nguy cơ cao 
bị các biến cố tim mạch trong 10 năm tới

Bệnh cảnh Huyết áp                       
bình thường

Tiền tăng 
huyết áp

Tăng huyết áp 
độ 1

Tăng huyết áp 
độ 2

Tăng huyết áp 
độ 3

Huyết áp tâm 
thu 120-129 
mmHg và 

Huyết áp tâm 
trương 80-84 

mmHg

Huyết áp 
tâm thu 130-
139 mmHg 

và/hoặc 
huyết áp tâm 
trương 85-
89 mmHg

Huyết áp tâm 
thu 140-159 

mmHg và/hoặc 
huyết áp tâm 
trương 90-99 

mmHg

Huyết áp tâm 
thu 160-179 

mmHg và/hoặc 
huyết áp tâm 

trương 100-109 
mmHg

Huyết áp 
tâm thu ≥180 

mmHg và/hoặc 
huyết áp tâm 
trương ≥110 

mmHg

Không 
có yếu tố 
nguy cơ 
tim mạch 
nào

Nguy cơ thấp Nguy cơ trung 
bình Nguy cơ cao

Có từ 1-2 
yếu tố 
nguy cơ 
tim mạch

Nguy cơ thấp Nguy cơ 
thấp

Nguy cơ              
trung bình

Nguy cơ trung 
bình

Nguy cơ           
rất cao

Có ≥ 3 yếu 
tố nguy cơ 
tim mạch 
hoặc hội 
chứng 
chuyển 
hóa hoặc 
tổn thương 
cơ quan 
đích hoặc 
đái tháo 
đường

Nguy cơ                
trung bình Nguy cơ cao Nguy cơ cao Nguy cơ cao Nguy cơ          

rất cao

Đã có biến 
cố hoặc có 
bệnh tim 
mạch hoặc 
có bệnh 
thận mạn 
tính

Nguy cơ rất 
cao

Nguy cơ               
rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ             

rất cao
Nguy cơ              
rất cao

Nguồn: Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.

1.3. Khuyến nghị 

Ngăn hạn (2014-2015)

 ■ Tăng cường các hoạt động truyền thông về tăng huyết áp, lồng ghép với truyền thông 
phòng chống các BKLN khác.

 ■ Thí điểm mô hình khám sàng lọc cơ hội để phát hiện tăng huyết áp bằng cách lồng ghép 
đo huyết áp và khám sàng lọc tăng huyết áp trong quá trình khám chữa bệnh đối với đối 
tượng có nguy cơ cao (người từ 40 tuổi trở lên) ở bất kỳ cơ sở y tế công, tư nào để phát 
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hiện sớm tăng huyết áp, thay cho mô hình khám sàng lọc đồng loạt cho toàn bộ đối tượng 
có nguy cơ cao.

 ■ Tổ chức điều trị tăng huyết áp tại các tuyến cơ sở, chủ yếu là các trạm y tế, nhất là đối 
với nhóm người dân tăng huyết áp độ 1 hoặc độ 2 không có biến chứng. Thực hiện chiến 
lược điều trị người dân bị tăng huyết áp sau khi sàng lọc và phân tầng nguy cơ tổng thể 
bị các biến cố tim mạch trong 10 năm tới dựa vào Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng 
huyết áp của Bộ Y tế 2010.

 ■ Xây dựng quy chuẩn về phát hiện, quản lý, điều trị tăng huyết áp tại trạm y tế xã, lồng 
ghép vào tiêu chí quốc gia về y tế xã.

 ■ Nhấn mạnh quản lý tăng huyết áp bằng thay đổi lối sống, cụ thể là giảm cân nếu thừa 
cân, béo phì; bỏ hút thuốc; ăn nhiều hoa quả, rau, sản phẩm từ sữa, ít chất béo, đặc biệt ít 
chất béo bão hóa; giảm tiêu thụ muối; tăng tiêu thụ kali, hoạt động thể lực thường xuyên; 
hạn chế lượng rượu, bia được tiêu thụ [205].

 ■ Xem xét điều chỉnh các quy định liên quan đến thời gian cấp thuốc điều trị tăng huyết 
áp theo định kỳ phù hợp và loại bệnh nhân cần dùng đến từng loại thuốc tùy thuộc bệnh 
kèm theo hoặc điều kiện chống chỉ định. Các thuốc hạ huyết áp cần đưa vào danh mục 
thuốc chủ yếu được BHYT chi trả, giống nhau ở tuyến quận huyện và xã, phường, với 
5 nhóm thuốc cơ bản: (i) Lợi tiểu thiazid; (ii) thuốc ức chế men chuyển; (iii) thuốc chẹn 
kênh canxi; (iv) thuốc chẹn thụ thể AT1; (v) thuốc chẹn bêta giao cảm có chọn lọc trên 
tim.48

 ■ Bổ sung một số dịch vụ liên quan tới phòng chống tăng huyết áp vào danh mục các dịch 
vụ KCB được BHYT chi trả.

Dài hạn (2016-2020 và sau 2020)

 ■ Lồng ghép khám sàng lọc tăng huyết áp với công tác khám bệnh thường quy tại tất cả 
các cở sở khám chữa bệnh công lập cũng như y tế ngoài công lập, được BHYT chi trả. 
Bộ Y tế có hướng dẫn việc khám sàng lọc cơ hội cũng như khám định kỳ tăng huyết áp 
có thể thực thi tại tất cả các tuyến đặc biệt là tại các trạm y tế xã/phường.

 ■ Cùng với sàng lọc cơ hội trong khám chữa bệnh thông thường, thực hiện sàng lọc sức 
khoẻ định kỳ cho người từ 40 trở lên tại nơi làm việc, lồng ghép sàng lọc nhiều BKLN 
và các yếu tố nguy cơ.

2. Dự án phòng chống ung thư
Dự án phòng chống ung thư là một dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 

chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010, được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/7/2007 tại quyết định số 108/2007/QĐ-TTg. Mục tiêu của 
dự án là từng bước giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết do ung thư và cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho bệnh nhân ung thư. Giai đoạn 2012-2015 mục tiêu khiêm tốn hơn, cụ thể là nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư và tăng 10-15% tỷ lệ bệnh nhân 
ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong của một số loại ung thư: 
vú, cổ tử cung, khoang miệng và đại trực tràng.
48 In English: Diuretics, calcium channel blockers, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin 
receptor blocker, beta blockers.
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Dự án được bắt đầu triển khai từ năm 2008, với các hoạt động chính là tuyên truyền, 
sàng lọc phát hiện sớm, đào tạo và một số hoạt động nhỏ lẻ khác. Bệnh viện K được giao trách 
nhiệm triển khai thực hiện Dự án với nguồn kinh phí dành không lớn và không ổn định. Năm 
2008, dự án được cấp 20 tỷ, các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2013 được cấp lần lượt là 24 
tỷ, 33 tỷ, 38 tỷ, 36 tỷ và 35,6 tỷ. Năm 2014, số tiền được cấp giảm xuống còn 12,5 tỷ. Bên cạnh 
đó, một số tổ chức phi chính phủ như WHO, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) 
cũng triển khai một số hoạt động về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

2.1. Kết quả thực hiện 

Dự án được triển khai tại 37 tỉnh, thành phố (tính tới đầu năm 2014). Hầu hết các mục 
tiêu của Dự án phòng chống ung thư giai đoạn 2006-2010 đều không đạt hoặc không có đủ 
thông tin để đánh giá (Bảng 35). Một số mục tiêu khó khả thi (như mục tiêu tỷ lệ tiêm vắc xin 
viêm gan B đạt 100%). Hiện nay chưa có nghiên cứu đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu giai 
đoạn 2012-2015.

Bảng 35: Kết quả thực hiện Dự án phòng chống ung thư giai đoạn 2006-2010, đánh giá 
theo mục tiêu

Mục tiêu Tình hình thực hiện

Mục tiêu chung:
Giảm tỷ lệ mắc ung thư
Giảm tỷ lệ chết do ung thư
Cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho bệnh nhân ung thư

1. Tỷ lệ mắc ung thư tăng 28% đối với nam và 33% đối với 
nữ, từ năm 2000 đến 2010
2 và 3. Không có thông tin đầy đủ đánh giá 

Mục tiêu cụ thể:

Giảm tỷ lệ mắc các loại ung thư có 
liên quan đến thuốc lá xuống 30% 
so với năm 2000;

Mục tiêu 1. Tỷ lệ mắc các bệnh ung thư liên quan tới thuốc lá 
ở nam giới tăng: 20% đối với ung thư phổi và 167% đối với 
ung thư thực quản, ở nữ giới không có thay đổi đáng kể

Thực hiện tiêm phòng viêm gan B 
cho 100% trẻ sơ sinh;

Mục tiêu 2. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng viêm gan B là 
48,2 % (theo báo cáo MICS 4, 2011).

Giảm tỷ lệ tử vong của một số loại 
ung thư: vú, cổ tử cung, miệng, 
đại-trực tràng.

Mục tiêu 3. Không có đủ thông tin để đánh giá sự thay đổi về 
tỷ lệ tử vong.

Giảm tỷ lệ người bệnh ung thư 
ở giai đoạn muộn đến các cơ sở 
chuyên khoa từ 80% xuống 50%

Mục tiêu 4. Sử dụng dữ liệu từ 135 bệnh viện ở 5 tỉnh thành 
lớn (năm 2010): trong số 22,7% các trường hợp ung thư vú 
có thể được chẩn đoán được giai đoạn mắc, 64,2% trường 
hợp ở giai đoạn muộn (giai đoạn> III). Không có dữ liệu thể 
hiện sự thay đổi tỷ lệ bệnh nhân đến muộn theo thời gian.

Nguồn: Nguyễn Thanh Hương, Hứa Thanh Thủy. Báo cáo rà soát chính sách phòng chống BKLN trên thế giới và 
Việt Nam, 2013.

Đào tạo, phát triển nhân lực: hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ tập 
trung vào đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa ung thư và cán bộ ghi nhận ung thư. Dự án tổ chức 
các lớp tập huấn về phòng và phát hiện sớm một số bệnh ung thư phổ biến; ghi nhận ung thư, 
chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc bệnh nhân ung thư cho điều dưỡng, đào tạo, chuyển giao hỗ trợ 
kỹ thuật (Ngoại khoa ung thư, nội khoa ung thư, xạ trị ung thư….).
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Tổ chức mạng lưới các trung tâm ghi nhận ung thư tại 9 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải 
Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Kiên 
Giang, trong đó, trung tâm ghi nhận ung thư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được Cơ quan 
nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công nhận chất lượng. Kết quả ghi nhận ung thư đã giúp 
đưa ra số liệu các ca ung thư mắc mới (tối thiểu 126 000 ca mắc mới năm 2010, dự báo 189 300 
ca mắc mới vào năm 2020) [206].

Hoạt động sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư được thực hiện đối với 4 nhóm bệnh 
ung thư, bao gồm: ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng; phối hợp giữa sàng lọc 
chủ động49 (người dân có nhận thức và chủ động tìm đến cơ sở y tế để khám sàng lọc) và có tổ 
chức (sàng lọc dựa trên quần thể). Sàng lọc được thực hiện chủ yếu ở các thành phố lớn - Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn từ 2008-2013 cả nước sàng lọc được khoảng trên 
120 000 phụ nữ tuổi từ 40-54 để phát hiện sớm hai loại ung thư phổ biến là ung thư vú và ung 
thư cổ tử cung [207]. Riêng trong năm 2013, kế hoạch số lượt sàng lọc phát hiện sớm 4 loại ung 
thư phổ biến là 100 000. Bước đầu cho thấy hiệu quả cao của sàng lọc; các trường hợp được 
phát hiện đều ở giai đoạn tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm. Sau khi được phát hiện, các 
trường hợp này được chuyển về các trung tâm ung bướu để chữa trị, với chi phí chỉ bằng 20% 
so với chữa trị muộn. 

Công tác chẩn đoán, điều trị ung thư đã có nhiều tiến bộ trong những năm vừa qua, đặc 
biệt sau khi Dự án Phòng, chống ung thư được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2008 và Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt phát triển mạng lưới phòng, chống ung thư ở Việt Nam 
giai đoạn 2009-2020. Bên cạnh đó, đề án 1816 và đề án Bệnh viện vệ tinh về ung thư đã phát 
huy được hiệu quả. 

Mạng lưới chẩn đoán, điều trị ung thư được phát triển ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Cả 
nước hiện có 6 bệnh viện ung bướu bao gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ 
Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Ung thư Đà 
Nẵng và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Bên cạnh đó, có 43 Trung tâm/Khoa/Đơn vị ung bướu 
nằm ở các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến trung ương và tỉnh. 

2.2. Khó khăn, hạn chế

Các hoạt động tuyên truyền phòng chống ung thư được tiến hành rời rạc, theo thời vụ, 
không có một kế hoạch, chiến lược rõ ràng, thiếu sự phối hợp giữa các biện pháp truyền thông 
và hầu như chưa có sự lồng ghép tuyên truyền trong các BKLN dẫn tới hiệu quả không được 
cao như mong muốn. Kinh phí cho hoạt động truyền thông bị cắt hoàn toàn trong những năm 
cuối của dự án.

Hạn chế trong ghi nhận thống kê ung thư: Công tác ghi nhận, thống kê ung thư chủ yếu 
thông qua hệ thống thống kê báo cáo định kỳ của ngành y tế, hầu hết bệnh nhân ung thư chết ở 
nhà nên bỏ sót rất nhiều thông tin, số liệu phản ánh tình hình ung thư. Chín trung tâm ghi nhận 
ung thư tại 9 tỉnh, thành phố mới bao phủ được 20% dân số, trong đó mới chỉ có trung tâm tại 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công 
nhận chất lượng và mới chỉ ghi nhận tỷ lệ mắc, chưa ghi nhận tỷ lệ tử vong. Do vậy, số liệu 
thống kê tỷ lệ ung thư và tử vong ung thư chưa đáp ứng tốt cho công tác dự báo, hoạch định 
chiến lược.
49 Sàng lọc chủ động hay thụ động được xét trên góc độ người sử dụng dịch vụ. Sàng lọc chủ động là người dân 
tự tìm đến cơ sở y tế để thực hiện sàng lọc, khác với sàng lọc thụ động là do cơ sở y tế tổ chức sàng lọc cho cả 
quần thể tại cộng đồng. Ngoài ra, sàng lọc cơ hội là cán bộ y tế tận dụng cơ hội khi đối tượng đến các cơ sở y tế 
để khám chữa bệnh để thực hiện sàng lọc cho đối tượng.
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Hoạt động sàng lọc phát hiện sớm ung thư mới chỉ được thực hiện thí điểm tại một số 
địa phương. Công tác sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư ở Việt Nam được tiến hành thí điểm 
thông qua chương trình hợp tác Việt- Mỹ về phòng chống ung thư cổ tử cung và Chương trình 
phòng chống ung thư của Bộ Y tế về sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú, cổ tử cung tại Hà 
Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Các khó khăn chính trong sàng lọc là thiếu 
nguồn nhân lực, thiếu trang thiết bị và BHYT chưa chi trả cho khám sàng lọc. Ngay cả đối với 
những bệnh ung thư phổ biến và dễ sàng lọc khác như ung thư khoang miệng, đại - trực tràng 
cũng mới dừng lại ở mức độ nghiên cứu, thăm dò ở mẫu dưới 20 000 đối tượng. 

Thiếu hụt nhân lực có trình độ chuyên môn về chẩn đoán, điều trị ung thư: Việc phát 
triển chẩn đoán mô bệnh học, tế bào ung thư còn nhiều khó khăn do thiếu trầm trọng nhân lực. 
Mặc dù rất cần thiết, nhưng chuyên ngành chẩn đoán mô học, tế bào ung thư không có sức hấp 
dẫn với bác sĩ. 

Tổ chức của các cơ sở chuyên khoa ung bướu không hoàn chỉnh, thiếu nhân lực và trang 
thiết bị. Các Bệnh viện/Trung tâm/Khoa/Đơn vị ung bướu được thành lập trong 5 năm trở lại 
đây nhưng trình độ, năng lực còn hạn chế và chủ yếu là các trung tâm, khoa ung bướu không 
hoàn chỉnh do thiếu máy xạ trị. Nguồn nhân lực thiếu, đặc biệt ở tuyến tỉnh. Chỉ 10% số khoa 
ung bướu có đủ 4 đơn vị: đơn vị phẫu thuật, đơn vị xạ trị, đơn vị hóa trị, đơn vị điều trị đau và 
chăm sóc triệu chứng theo quy chế công tác khoa ung bướu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
năm 2003. 

Các bệnh viện ung bướu phân bổ không đồng đều, xảy ra tình trạng quá tải ở Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số máy xạ trị tại Việt Nam hiện có là 51, chủ yếu tập trung ở Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh dẫn tới sự quá tải ở 2 khu vực này. Khả năng chẩn đoán, điều trị 
không đồng đều giữa các địa phương. Mạng lưới khám chữa bệnh, mạng lưới phòng, chống ung 
thư đã được quy hoạch nhưng phát triển không theo đúng lộ trình, địa điểm. Mạng lưới phòng, 
chống ung thư hiện tại mới đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu khám, chữa bệnh ung bướu 
của nhân dân [207].

Công tác chăm sóc, giảm nhẹ chưa được quan tâm thỏa đáng và còn nhiều hạn chế. Nhu 
cầu chăm sóc giảm nhẹ là rất lớn do có tới trên 70% người bệnh đến khám, điều trị tại các cơ sở 
y tế ở giai đoạn muộn và phần lớn trong đó phải chịu đựng đau đớn và khó chịu do bệnh và do 
điều trị. Điều kiện để cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ như đào tạo, các đơn vị chuyên khoa 
chăm sóc giảm nhẹ, cũng như hoạt động giám sát nhìn chung chỉ mới có sẵn ở tuyến trung ương 
chứ chưa có ở tuyến huyện, xã. Phần lớn bệnh nhân được chăm sóc cuối đời tại nhà, không có 
sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Trong số những người được chăm sóc, hầu hết không nhận 
được các tư vấn về tâm lý, các lời khuyên hoặc các biện pháp chăm sóc cho các triệu chứng 
khác ngoài triệu chứng đau. Hiện nay, mô hình chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên 
y tế được đào tạo chưa được phát triển [208].

Khó tiếp cận thuốc giảm đau trong chăm sóc giảm nhẹ. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn 
nghiêm ngặt về việc sử dụng morphin tại các y tế trong một nỗ lực tăng khả năng tiếp cận thuốc 
giảm đau cho bệnh nhân nhưng giảm thiểu nguy cơ cung cấp thuốc cho những người nghiện 
ma tuý. Mặc dù vậy, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận với các loại 
thuốc giảm đau bậc ba, đặc biệt là với những bệnh nhân ngoại trú ở tuyến xã hoặc bệnh nhân 
đang được điều trị tại nhà. Lý do chính là lượng được cung cấp không đủ, lượng thuốc dự trữ 
ít, hoặc bác sĩ miễn cưỡng khi phải kê đơn các loại thuốc này [208].
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2.3. Khuyến nghị 

Ngắn hạn

 ■ Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, lồng ghép các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng 
đồng về phòng chống ung thư: bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động truyền thông phòng 
chống ung thư, lồng ghép với các chương trình truyền thông giáo dục sức khoẻ khác, 
với các hình thức như tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền 
qua đội ngũ tuyên truyền viên/cộng tác viên y tế tuyến huyện. Xây dựng tài liệu truyền 
thông, tài liệu tập huấn công tác truyền thông. Khuyến khích các tổ chức xã hội, hiệp hội 
y tế, cơ sở y tế tham gia tuyên truyền về phòng chống ung thư.

 ■ Tăng cường năng lực ghi nhận và quản lý ung thư: tăng cường năng lực ghi nhận ung 
thư tại 9 đơn vị hiện có để xây dựng và đánh giá kế hoạch hoạt động phòng chống ung 
thư có hiệu quả, thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ cho các trung tâm ghi 
nhận, giám sát việc ghi nhận và năng lực phân tích, báo cáo kết quả. Triển khai mô hình 
ghi nhận ung thư tại cộng đồng

 ■ Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: tiếp tục thực hiện mô hình đào tạo “vết dầu loang”: 
Tuyến trung ương có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho các trung tâm khu vực, phổ cập 
kiến thức về phòng chống ung thư bao gồm phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán 
và điều trị bệnh ung thư cho các bác sĩ tuyến tỉnh. Các giáo viên qua đào tạo tại tuyến 
trung ương sẽ tiến hành mở các lớp tập huấn tại tỉnh và huyện. 

 ■ Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở chẩn đoán, điều trị ung bướu ở tuyến trung ương và 
tuyến tỉnh và kiện toàn mạng lưới theo quy hoạch kết hợp nâng cao chuyên môn nghiệp 
vụ thông qua Đề án Bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật;

 ■ Mở rộng các cơ sở dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Thành lập và đưa vào hoạt động các đơn 
vị điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ tại các cơ sở phòng chống ung thư hiện có.

Dài hạn

 ■ Thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư trên diện rộng: nâng cao trình độ chuyên 
môn, lựa chọn cơ chế tài chính phù hợp (trong đó có BHYT) để mở rộng khám sàng lọc 
phát hiện sớm ung thư, tập trung vào các loại ung thư dễ phát hiện sớm: ung thư vú, ung 
thư cổ tử cung; ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến và 
ung thư tuyến giáp trên phạm vi cả nước.

 ■ Xây dựng mô hình chăm sóc người bệnh ung thư giai đoạn cuối tại cơ sở: đào tạo cho 
cán bộ y tế tuyến cơ sở về kiến thức và kỹ năng giúp cho việc triển khai mô hình chăm 
sóc; Xây dựng các hướng dẫn về mô hình chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối 
tại cơ sở.

 ■  Đẩy mạnh nghiên cứu dịch tễ trong phòng chống ung thư và hoàn thiện hệ thống dữ liệu 
quốc gia về ung thư;

3. Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường
Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường đã được xây dựng và được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt năm 2008 (Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg), chính thức hoạt động vào năm 
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2010. Dự án được tiếp tục đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012 - 2015 
theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đến giai đoạn 2010 có mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc, biến chứng và tử vong 
do bệnh đái tháo đường và có các mục tiêu cụ thể như sau:

 ■ Phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân trong cộng đồng hiểu biết về bệnh đái tháo đường 
và các yếu tố nguy cơ.

 ■ Giảm tỷ lệ người mắc đái tháo đường không được phát hiện trong cộng đồng xuống dưới 60%.

 ■ Xây dựng, triển khai và duy trì mô hình quản lý bệnh đái tháo đường trên phạm vi cả nước. 

 ■ Theo dõi và điều trị có hệ thống 50% số người mắc bệnh đái tháo đường đã được phát 
hiện theo phác đồ Bộ Y tế quy định.

Các mục tiêu của Dự án giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
bao gồm: 

 ■ Tăng cường sàng lọc tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những người tiền đái tháo 
đường và đái tháo đường. Quản lý được 60 % số người tiền đái tháo đường và 50% đái 
tháo đường týp 2 đã được phát hiện thông qua sàng lọc;

 ■ Đào tạo và đào tạo lại nguồn cán bộ tham gia dự án, nâng cao năng lực thực hiện dự án 
của các cán bộ dự án tuyến tỉnh. Đến năm 2015, 100% các cán bộ tuyến tỉnh có khả năng 
tự thực hiện dự án; 100% cán bộ tham gia dự án được đào tạo về biện pháp dự phòng, 
phát hiện sớm, quản lý và điều trị đối tượng nguy cơ và người mắc bệnh đái tháo đường; 

 ■ Hoàn thiện mạng lưới điều trị, phấn đấu đến năm 2015, 100% bệnh viện tuyến tỉnh có 
khoa Nội tiết. Duy trì và củng cố mạng lưới dự phòng tại các tỉnh, định biên về số cán 
bộ biên chế tại mỗi đơn vị để tham gia công tác dự phòng góp phần làm giảm tỷ lệ bệnh.

3.1. Kết quả thực hiện

Hoạt động truyền thông được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với nhiều hình thức 
phong phú. Hoạt động Trung tâm Giáo dục Sức khỏe cộng đồng được triển khai trên địa bàn cả 
63 tỉnh/thành phố với nhiều hình thức phong phú. Phối hợp với các cơ quan truyền thông (Đài 
truyền hình Việt Nam (VTV2, O2TV) phát các buổi nói chuyện trên truyền hình. Tổ chức mít 
tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường (14/11) hằng năm trong đó 
có lồng ghép hoạt động khám miễn phí. Mô hình truyền thông thay đổi hành vi dựa vào cộng 
đồng đã được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Lâm 
Đồng, Tiền Giang.

Hằng năm, dự án đã thực hiện sàng lọc tại cộng đồng phát hiện sớm tiền đái tháo đường 
và đái tháo đường cho hàng trăm ngàn người. Nhằm tăng cường công tác sàng lọc phát hiện 
sớm bệnh nhân tiền đái tháo đường, bệnh đái tháo đường, hằng năm Dự án dành phần lớn kinh 
phí cho công tác sàng lọc tại cộng đồng. Năm 2011, đã sàng lọc 248 466 đối tượng nguy cơ cao 
và phát hiện 18 738 trường hợp tiền đái tháo đường (7,5%) và 38 315 bệnh nhân đái tháo đường 
(15,4%). Năm 2012 khám sàng lọc 268 373 đối tượng nguy cơ cao và đã phát hiện 19 778 
(7,4%) trường hợp tiền đái tháo đường và 36 123 (13,5%) bệnh nhân đái tháo đường. Năm 2013 
đã khám sàng lọc 266 480 đối tượng nguy cơ cao đã phát hiện 19 026 (7,1%) trường hợp tiền 
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đái tháo đường và 45 966 (17,3%) bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, hoạt động khám phát 
hiện sớm bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường còn được tiến hành tại các phòng khám của 
các đơn vị thực hiện Dự án cũng như các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Dự án khi 
người bệnh đến khám sức khỏe tại các cơ sở y tế (sàng lọc chủ động). 

Thực hiện tư vấn cho hàng trăm ngàn lượt người trên phạm vi toàn quốc, triển khai mô 
hình quản lý và điều trị người bệnh tiền đái tháo đường và đái tháo đường ở một số địa phương. 
Cùng với các bệnh viện nội tiết, trung tâm nội tiết đã có các phòng khám, tư vấn, các trung tâm 
y tế dự phòng thuộc hệ thống đều thành lập các phòng khám, tư vấn phòng chống bệnh đái tháo 
đường. Năm 2012, có 111 743 lượt tư vấn và năm 2013 có 119 896 lượt người được tư vấn về 
dinh dưỡng và luyện tập tại các phòng khám, tư vấn tại tuyến huyện. Dự án đã phối hợp với 
WHO và Quỹ đái tháo đường Quốc tế (IDF) khu vực xây dựng và triển khai mô hình quản lý 
và điều trị đái tháo đường tại tuyến tỉnh cho các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Bình 
Thuận. Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường týp 2” đã được ban hành năm 
2011 theo Quyết định số 3280/QĐ-BYT. 

Tập huấn đào tạo nâng cao năng lực quản lý dự án tại địa phương, nâng cao trình độ 
chuyên môn cho cán bộ dự án. Trong 2 năm 2010-2011 đã đào tạo ngắn ngày về chẩn đoán, điều 
trị đái tháo đường cho 4020 lượt cán bộ tuyến tỉnh và đào tạo về chẩn đoán, điều trị và truyền 
thông cho 15 021 cán bộ tuyến huyện. Hằng năm, Dự án phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo 
đường và các trường đại học mở các lớp tập huấn chuyên môn ngắn hạn, dài hạn cho các cán bộ 
thuộc hệ thống và các bệnh viện ngoài hệ thống. Bên cạnh đó, Dự án còn mở các lớp tập huấn 
dành cho các cán bộ thuộc hệ thống tuyến tỉnh về các lĩnh vực thực hiện dự án: lập kế hoạch, 
triển khai kế hoạch, báo cáo, công tác tài chính, xử lý số liệu… Bệnh viện Nội tiết Trung ương 
đã mở 4 lớp chuyên khoa định hướng nội tiết và tiếp nhận các cán bộ tuyến dưới đến học tập và 
thực hành. 100% các đơn vị phòng chống đái tháo đường tuyến tỉnh đã thường xuyên cử người 
tham gia tập huấn.

Mạng lưới phòng chống bệnh đái tháo đường ở tuyến tỉnh đã được tổ chức trên phạm vi 
cả nước. Dự án phòng chống đái tháo đường đã được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố và 6 đơn 
vị y tế của 6 bộ/ngành. Hiện nay, hệ thống phòng, chống đái tháo đường tuyến tỉnh bao gồm 6 
bệnh viện nội tiết tỉnh, 9 trung tâm nội tiết, 1 trung tâm dinh dưỡng và 47 khoa nội tiết thuộc 
các trung tâm y tế dự phòng. Trên 90% các đơn vị thuộc hệ thống đều có phòng khám, phòng tư 
vấn dinh dưỡng và tập luyện phòng chống bệnh đái tháo đường. Các tỉnh còn lại do thiếu nhân 
lực nên chưa thành lập được phòng tư vấn của trung tâm. Tóm tắt kết quả thực hiện dự án được 
trình bày ở Bảng 36.

Bảng 36: Đánh giá kết quả thực hiện dự án theo mục tiêu của Dự án phòng chống bệnh 
đái tháo đường giai đoạn 2006-2010

Mục tiêu Tình hình thực hiện

Phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân trong cộng 
đồng hiểu biết về bệnh đái tháo đường và các yếu 
tố nguy cơ.

Chưa có số liệu đánh giá.

Giảm tỷ lệ người mắc đái tháo đường không được 
phát hiện trong cộng đồng xuống dưới 60%.

Năm 2012, 63,4% người mắc bệnh đái tháo 
đường trong cộng đồng chưa được phát hiện 
[209].
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Mục tiêu Tình hình thực hiện

Xây dựng, triển khai và duy trì mô hình quản lý 
bệnh đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Trên 90% các đơn vị thuộc Dự án có phòng 
khám, phòng tư vấn dinh dưỡng và tập luyện. 
65,4% tỉnh/thành phố có Bệnh viện Nội tiết/
Trung tâm Nội tiết hoặc khoa nội tiết thuộc 
bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo dõi và điều trị có hệ thống 50% số người 
mắc bệnh đái tháo đường đã được phát hiện theo 
phác đồ Bộ Y tế quy định.

Chưa có số liệu đánh giá.

Nguồn: Nguyễn Thanh Hương, Hứa Thanh Thủy. Báo cáo rà soát chính sách phòng chống BKLN trên thế giới và 
Việt Nam, 2013 

3.2. Khó khăn, hạn chế

Kinh phí dành cho truyền thông thấp, thiếu phối hợp giữa đơn vị phòng chống đái tháo 
đường và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh (đơn vị thực hiện công tác truyền 
thông). Chưa phát huy hiệu quả sự tham gia của các tổ chức xã hội, cơ sở y tế đang tích cực 
tuyên truyền về phòng chống bệnh đái tháo đường.

Phương pháp sàng lọc tại cộng đồng (sàng lọc thụ động) đòi hỏi chi phí tốn kém, không 
thể thực hiện rộng rãi. Phương pháp sàng lọc được dự án sử dụng hiện nay là sàng lọc thụ động, 
được thực hiện tại xã, phường, cho các đối tượng có nguy cơ cao. Đó là những người ≥ 45 tuổi 
có thêm ít nhất một trong số các yếu tố nguy cơ sau: thừa cân hoặc béo phì (BMI ≥ 23 kg/m2); 
tăng vòng eo (≥ 90 cm đối với nam giới, ≥ 80 cm đối với nữ giới); tăng huyết áp; rối loạn lipid 
máu; tiền sử gia đình có người thân trực hệ bị bệnh đái tháo đường typ 2; đã từng được chẩn 
đoán rối loạn glucose máu lúc đói và/hoặc rối loạn dung nạp glucose; phụ nữ có tiền sử sinh con 
> 3,6 kg; phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Sàng lọc tại cộng đồng theo phương pháp 
nêu trên đòi hỏi nguồn lực lớn về nhân lực và kinh phí. Số xã được sàng lọc mỗi năm chỉ bằng 
6,8% tổng số xã trong toàn quốc, với chi phí phát hiện bệnh cao, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, 
vùng xa.

Dự án đang chuyển dần sang phương pháp sàng lọc chủ động (người dân tự đến cơ sở 
KCB để khám sàng lọc) hoặc sàng lọc cơ hội (khám sàng lọc cho tất cả đối tượng nguy cơ, khi 
họ đến khám bệnh thông thường tại cơ sở KCB). Do không có sự lồng ghép, phối hợp giữa đơn 
vị thực hiện dự án (là các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng) và các cơ sở điều trị, nên chưa 
có giải pháp quản lý, chăm sóc, theo dõi hiệu quả đối tượng nguy cơ và người bệnh được phát 
hiện sau sàng lọc, đặc biệt ở tuyến xã. 

Năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống bệnh đái tháo đường. 
Mạng lưới dự phòng và điều trị các bệnh nội tiết - chuyển hóa thiếu cán bộ chuyên khoa, do 
trong thời gian qua hệ thống đào tạo không đào tạo bác sĩ chuyên khoa nội tiết chuyển hóa. Nội 
tiết - chuyển hoá chỉ được coi là một phần trong chương trình đào tạo chuyên khoa của khối 
Nội khoa. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế tuyến tỉnh, tuyến y tế cơ sở trong quản 
lý, điều trị bệnh đái tháo đường còn yếu. Một khảo sát về kiến thức của cán bộ y tế tuyến tỉnh 
về bệnh nội tiết chuyển hóa cho thấy 18,1% cán bộ có kiến thức kém, 64% có kiến thức trung 
bình và 17,8% có kiến thức khá [210]. Nhân sự trong các đơn vị thực hiện dự án, đặc biệt ở các 
trung tâm y tế dự phòng thường có thay đổi. Thiếu nhân lực chuyên ngành điều dưỡng có khả 
năng thực hành điều trị bệnh đái tháo đường. 
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Hoạt động tư vấn chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống đái tháo đường. Phòng tư 
vấn dinh dưỡng và vận động chủ yếu mới chỉ có ở tuyến tỉnh, số lượng các phòng tư vấn tuyến 
huyện ít. Người bệnh ở cộng đồng, sau khi được phát hiện tiền đái tháo đường hoặc tiền đái tháo 
đường khó tiếp cận được phòng tư vấn tại tuyến tỉnh. Phương tiện hỗ trợ tư vấn còn nghèo nàn, 
chế độ dành cho người tư vấn còn thấp nên rất khó động viên cán bộ tham gia công tác tư vấn.

Kinh phí dành cho hoạt động phòng chống đái tháo đường bị cắt giảm, nguồn tài chính 
cho phòng chống đái tháo đường chưa bền vững. Năm 2014, kinh phí cho Dự án bị cắt giảm 
gần 70% từ trung ương đến địa phương, dẫn tới các hoạt động của Dự án từ trung ương đến địa 
phương phải cắt giảm nhiều, không đáp ứng được yêu cầu của Dự án. Các hoạt động tư vấn, 
khám sàng lọc để chẩn đoán đái tháo đường, tiền đái tháo đường không được BHYT chi trả.

3.3. Khuyến nghị 

 ■ Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; tập huấn nghiệp vụ cho cán 
bộ truyền thông. 

 ■ Đào tạo, phát triển nhân lực: tăng cường và mở rộng các hình thức đào tạo về nội tiết 
chuyển hóa, bao gồm đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho các trung tâm Nội tiết, đào tạo liên 
tục, đào tạo thực hành về quản lý điều trị bệnh nhân đái tháo đường tại cộng đồng cho 
các bác sĩ đa khoa tuyến y tế cơ sở.

 ■ Chuyển đổi mô hình sàng lọc, từ chủ yếu là sàng lọc thụ động tại cộng đồng (sàng lọc 
thụ động) chuyển sang phương pháp sàng lọc chủ động và sàng lọc cơ hội. Thực hiện 
sàng lọc tại các trạm y tế có đủ năng lực tiến hành xét nghiệm glucose máu phát hiện 
sớm bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường.

 ■ Hoàn thiện mạng lưới phòng chống đái tháo đường bao gồm bệnh viện nội tiết hoặc khoa 
nội tiết tại bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện công tác điều trị và Phòng chỉ đạo tuyến 
thuộc bệnh viện nội tiết, khoa nội tiết thuộc trung tâm y tế dự phòng tỉnh thực hiện công 
tác phòng chống tại cộng đồng.

 ■ Xây dựng và mở rộng các phòng tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường, 
không chỉ thuộc các đơn vị của Dự án mà còn tại các phòng khám của các bệnh viện 
nhằm bảo đảm chất lượng tư vấn, cũng như sự tiếp cận hoạt động tư vấn phòng chống 
bệnh của người dân.

 ■ Điều chỉnh, sửa đổi chính sách chi trả BHYT cho các dịch vụ sàng lọc, tư vấn cho người 
phòng chống bệnh đái tháo đường.

4. Dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản 
Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản là dự án được phê 

duyệt và triển khai thực hiện muộn nhất trong các dự án phòng, chống BKLN hiện có ở Việt 
Nam. Ngày 20/12/2010, Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành danh mục các Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2011, trong đó có Dự án phòng chống phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính, và ngày 4/9/20123 Thủ tướng phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2012 - 2015 trong đó có dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Dự 
án được Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm triển khai. Mục tiêu chung của dự 
án là: (i) Nâng cao nhận thức đúng của nhân dân về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế 
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quản và các yếu tố nguy cơ; (ii) Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản ở các tuyến y tế và (iii) Tiến tới giảm tỷ lệ mắc, 
tử vong của bệnh. Dự án đưa ra các mục tiêu cụ thể gồm:50 

 ■ Phối hợp với Dự án Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện 
Chương trình tiến hành tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của nhân dân về 
dự phòng và quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

 ■ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý và điều trị bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính và hen phế quản tại các tuyến y tế. Đến năm 2015, phấn đấu đào tạo 
được 70% số bác sĩ tham gia khám, chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
và hen phế quản ở các tỉnh tham gia dự án.

 ■ Xây dựng, triển khai và duy trì bền vững mô hình quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
và hen phế quản tại các tuyến y tế, xây dựng mạng lưới quản lý bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính và hen phế quản từ trung ương xuống địa phương. Đến năm 2015, phấn đấu 
xây dựng được Phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại 70% 
số tỉnh tham gia dự án.

 ■ Giảm tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, cải thiện tỷ lệ bệnh nhân 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản được chẩn đoán và điều trị đúng theo 
mức độ nặng của bệnh. Phấn đấu 50% số bệnh nhân ở các tỉnh tham gia dự án, có chẩn 
đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản được kê đơn đúng theo Hướng dẫn 
điều trị của Bộ Y tế.

4.1. Kết quả thực hiện

Dự án mới được triển khai thực hiện trong một thời gian ngắn nên chưa thực hiện được 
các nghiên cứu khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện so với các mục tiêu của dự án. Các hoạt 
động dưới đây đã được thực hiện nhằm các mục tiêu đề ra của dự án: 

 Hoạt động truyền thông được thực hiện với nhiều hình thức như: Phát thanh với 13 216 
lượt với tổng thời lượng 198 240 phút, truyền hình 27 lượt với 482 phút, nói chuyện trực tiếp 
14 lượt với 420 phút. Ngoài ra, đã in 335 000 tờ rơi, 4500 áp phích và 285 băng rôn, khẩu hiệu. 
Các hoạt động truyền thông như phỏng vấn, tọa đàm trên truyền hình đã được thực hiện với sự 
tham gia của các chuyên gia đầu ngành [211].

Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn tham gia dự án đạt được kết quả 
quan trọng. Sau 3 năm thực hiện, đã có 9 khóa đào tạo giảng viên nguồn cho dự án đã được triển 
khai và đã đào tạo được tổng cộng 439 bác sĩ hiện đang công tác tại các địa phương trở thành 
giảng viên nguồn của dự án. Đây là lực lượng rất quan trọng giúp đào tạo cho cán bộ y tế tại 
tuyến y tế cơ sở. Có 11 khóa đào tạo về chức năng hô hấp đã được tổ chức và đào tạo được 316 
bác sĩ và kỹ thuật viên về thăm dò chức năng hô hấp, giúp cho việc triển khai các phòng quản 
lý bệnh nhân theo tiêu chuẩn và phục vụ cho công tác khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh nhân 
tại cộng đồng. Đã tập huấn trang bị kiến thức cho 9441 cán bộ y tế là bác sĩ, điều dưỡng hiện 
đang công tác tại tuyến tỉnh, huyện và xã thuộc 25 tỉnh tham gia dự án. 

Tổ chức hội nghị khoa học kết hợp với đào tạo y khoa liên tục thường niên: hội nghị 
khoa học ngày Hen phế quản toàn cầu thường xuyên tổ chức vào tháng 5 hằng năm nhân ngày 
50 Quyết Định số 1208/QĐ-TTg, ngày 4/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các Chương trình mục 
tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 - 2015.
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hen toàn cầu và Hội nghị khoa học ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu thường xuyên 
tổ chức vào tháng 11 hằng năm. Duy trì đều đặn hoạt động của câu lạc bộ bệnh nhân bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính và câu lạc bộ bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai và tại các 
tỉnh. Câu lạc bộ bệnh nhân là nơi các bệnh nhân được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong điều 
trị hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và được bác sĩ khám, tư vấn về cách phòng tránh 
đợt cấp của bệnh.

Hướng dẫn chuyên môn: hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản đã được Bộ Y tế 
ban hành từ năm 2009 (Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04/12/2009). Các tài liệu chuyên 
môn hướng dẫn chẩn đoán điều trị hen phế quản, hướng dẫn chẩn đoán điều trị đợt cấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính, hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn 
ổn định đã được biên soạn chi tiết và phát hành dưới nhiều hình thức: sách hướng dẫn, sách 
hỏi đáp. 

Công tác khám sàng lọc chủ yếu mới thực hiện được ở tuyến tỉnh với mô hình phòng 
quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại bệnh viện đa khoa, chuyên khoa lao 
và bệnh phổi tuyến tỉnh. Có 93 451 người có các triệu chứng hô hấp mạn tính đã được khám 
lâm sàng và 11 994 người dân đã được đo chức năng hô hấp. Qua đó, đã phát hiện đươc 2521 
(2,69%) bệnh nhân hen phế quản và 1941 (2,07%) bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
trong cộng đồng để đưa vào các phòng quản lý tại các tuyến y tế. 

Mô hình quản lý, điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản được áp dụng 
trong khuôn khổ dự án là Phòng Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Đã 
thành lập được 42 phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản đạt chuẩn trên 
25 tỉnh đang triển khai dự án. Đã xây dựng được một mạng lưới quản lý với sự kết nối giữa địa 
phương và trung ương, giữa Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện lao và bệnh phổi… 
Tại các tỉnh/thành phố đều thành lập các Phòng quản lý là đơn vị quản lý các bệnh nhân ngoại 
trú bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Hoàn thiện phần mềm quản lý bệnh nhân 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản dựa trên các góp ý của cán bộ y tế tuyến dưới. 
Duy trì hoạt động của trang web dự án, thường xuyên viết bài để đăng trên bản tin của dự án.

4.2. Khó khăn, hạn chế

Thiếu nhân lực để triển khai thực hiện dự án ở tất cả các tuyến: ở trung ương, Ban điều 
hành dự án tại Bệnh viện Bạch Mai còn thiếu thành viên, các thành viên Ban chỉ đạo kiêm 
nhiệm nhiều chức vụ. Tại các địa phương, một số cán bộ chưa qua tập huấn nhưng được gia 
nhiệm vụ trong dự án, một số cán bộ ở tuyến dưới được tập huấn nhưng không tham gia triển 
khai dự án. Thiếu cán bộ được đào tạo chuyên trách cho phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính và hen phế quản có khả năng đọc kết quả chức năng hô hấp và kê đơn thuốc, sử dụng 
phần mềm quản lý bệnh nhân.

Nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương bị cắt giảm tới 65%, không có nguồn vốn đối 
ứng của địa phương. Tại hầu hết các tỉnh, kinh phí để thực hiện các hoạt động cần thiết còn ít, 
trong khi việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí ở một số tỉnh vẫn chậm. 
Một số hoạt động do vướng mắc thủ tục hành chính nên thực hiện chậm hoặc không thực hiện 
được khiến cho giải ngân dự án khó khăn. Ở một số tỉnh, chưa có sự kết nối chặt chẽ trong hoạt 
động giữa sở y tế với các đơn vị triển khai dự án.

Hạn chế trong tiếp cận thuốc: các thuốc thiết yếu dành cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính và hen phế quản không sẵn có tại tuyến y tế cơ sở; các thuốc điều trị theo khuyến cáo 
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của Chương trình Khởi động toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD) chưa được 
BHYT không chi trả. Ở một số tỉnh, cơ quan BHXH không chấp nhận chi trả cho thuốc điều trị 
ngoại trú tại phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, do phòng quản lý 
nói trên không được coi là cơ sở KCB có thể ký hợp đồng KCB BHYT.

Thiếu trang thiết bị: thiếu máy đo chức năng hô hấp để triển khai khám sàng lọc và xây 
dựng các phòng quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản đạt chuẩn.

4.3. Khuyến nghị 

Cung cấp đủ thuốc và phát cho bệnh nhân điều trị: cần bổ sung, điều chỉnh danh mục 
thuốc thiết yếu điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, được quỹ BHYT chi trả 
trong điều trị ngoại trú cho tất cả các tuyến từ y tế cơ sở cho đến tuyến trung ương hằng tháng 
giống như bệnh mạn tính khác. Tăng cường các hoạt động dự phòng và quản lý điều trị bệnh 
tại tuyến huyện, xã.

Đào tạo nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế: cần phải đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến 
thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế làm công tác KCB để chẩn đoán và điều trị 
bệnh nhân theo đúng phác đồ hướng dẫn. Cần có đào tạo bác sĩ chính quy theo vùng miền với 
địa bàn hành nghề quy định và đào tạo liên tục cập nhật kiến thức, bảo đảm nguồn lực tại chỗ.

Bổ sung trang thiết bị cho chẩn đoán, điều trị: cần trang bị cho tuyến y tế cơ sở máy đo 
chức năng hô hấp đạt chuẩn và dụng cụ filter lọc khuẩn để giúp cho tuyến y tế cơ sở có thể chẩn 
đoán chính xác và quản lý theo dõi bệnh nhân được tốt. Bên cạnh máy đo chức năng hô hấp, 
cũng cần thiết phải trang bị thêm máy thở không xâm nhập, máy thở xâm nhập cho tuyến tỉnh 
và một số bệnh viện đa khoa khu vực có khả năng điều trị được những bệnh nhân hen và bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính có suy hô hấp.

Tăng cường quản lý, phối hợp liên ngành: Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch dự án sớm để 
nhanh chóng triển khai các hoạt động tại Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, cấp kinh phí 
kịp thời để Ban điều hành dự án Trung ương triển khai các hoạt động đúng với mục tiêu đề ra. 
Cần có sự phối hợp tốt giữa: sở y tế tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện lao và bệnh phổi 
trong triển khai dự án. Nên giao đầu mối thực hiện cho các bệnh viện đa khoa tỉnh nơi có nguồn 
bệnh nhân dồi dào và có thêm các đơn vị triển khai khác như: bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh, 
bệnh viện đa khoa thành phố, các trung tâm y tế,… cùng phối hợp thực hiện. Các địa phương 
xây dựng sớm kế hoạch hoạt động trình UBND tỉnh/thành phố phê duyệt và chủ động xin kinh 
phí đối ứng của địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động.

5. Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em
Từ năm 1998, Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng đã được Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt. Chương trình Phòng chống một số BKLN giai đoạn 2002-201051 và Chương trình 
mục tiêu quốc gia y tế phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 
giai đoạn 2006 - 201052, đều có nội dung về bảo vệ sức khỏe tâm thần. Giai đoạn 2006-2010 các 
mục tiêu bao gồm: (i) 100% số tỉnh/thành phố triển khai dự án; 70% số xã/phường triển khai 
mô hình lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng vào hoạt động của trạm y 
tế cơ sở; (ii) phát hiện và quản lý điều trị tại cộng đồng cho 50% số bệnh nhân tâm thần (tâm 
thần phân liệt, trầm cảm, động kinh); và (iii) điều trị ổn định cho 70% số bệnh nhân tâm thần 
được phát hiện; hỗ trợ người bệnh sống hòa nhập với gia đình và cộng đồng.
51 Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg.
52 Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg.
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Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em trong Dự án Phòng chống một số bệnh 
có tính chất nguy hiểm với cộng đồng, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 
2012-201553 có 4 mục tiêu cụ thể là: (i) Phát hiện sớm, quản lý và điều trị sớm cho 90% số bệnh 
nhân động kinh trong toàn quốc; (ii) Triển khai và quản lý 90% số xã về bệnh nhân động kinh 
trong toàn quốc; (iii) Điều trị ổn định, chống tái phát cho 85% số bệnh nhân động kinh được 
phát hiện và quản lý và (iv) Phục hồi chức năng, giảm tỷ lệ mạn tính tàn phế xuống dưới 20% 
số bệnh nhân động kinh được phát hiện và quản lý. Dự án được giao cho Bệnh viện Tâm thần 
Trung ương I triển khai, thực hiện.

Bên cạnh các dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng do ngành y tế quản lý, Bộ 
LĐTBXH đang triển khai Đề án 1215 về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 
tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng (theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg, ngày 
22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020). Mục tiêu 
cụ thể của Đề án là (i) 90% số người bệnh tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng 
đồng và số người bệnh tâm thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở 
bảo trợ xã hội; (ii) 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị bệnh tâm thần, người bệnh 
tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác; (iii) 100% 
gia đình có người bệnh tâm thần, 70% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị bệnh tâm thần 
được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần dựa vào 
cộng đồng; (iv) Hình thành các nhóm cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội kết 
hợp với nhân viên y tế trợ giúp và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần tại xã, phường, 
thị trấn có đông đối tượng. Đề án được triển khai chính thức từ năm 2012, chưa đủ các thông 
tin để đánh giá thực hiện các mục tiêu.

5.1. Kết quả thực hiện 

Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em của ngành y tế đã triển khai ở tất cả 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện quản lý bệnh nhân tại cộng đồng, và tuyên 
truyền để giảm bớt tình trạng kỳ thị bệnh nhân tâm thần (Bảng 37). Năm 2013, trên 23% số xã 
trong cả nước đã triển khai mô hình quản lý bệnh tâm thần tại trạm y tế xã với khoảng 34% số 
bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân động kinh được quản lý tại cộng đồng. Chương trình 
truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và mô hình quản lý điều trị bệnh đã thực hiện các 
hoạt động nhằm giảm bớt tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với bệnh nhân bệnh tâm thần. 
Các tài liệu hướng dẫn chuyên môn trong sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý người rối loạn tâm 
thần do Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em đã được xây dựng, tuy nhiên chưa 
được chuẩn hóa để trở thành tài liệu hướng dẫn quốc gia. 

Nhà nước đã thi hành chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần. Chính phủ đã có chính 
sách hỗ trợ tối thiểu 270 000 đồng/tháng cho những người mắc bệnh tâm thần (đã được chữa 
trị nhiều lần nhưng bệnh chưa thuyên giảm) sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản 
lý. Những người rối loạn tâm thần sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng 
tháng tối thiểu là 450 000 đồng/tháng (theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 
13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội). Thực tế ở một số 
tỉnh, thành phố, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định tối thiểu do nguồn ngân sách của địa phương 
hỗ trợ. 
53 Quyết định số 1208/QĐ-TTg.
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Bảng 37: Kết quả thực hiện Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em theo 
mục tiêu 

Mục tiêu/hoạt động 2011 2012 2013     
(Ước tính)

Triển khai Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng                             
và trẻ em (số xã)

782 
(7,1%)

1 771
(16%)

2 541
(23%)

Phát hiện và quản lý và điều trị sớm cho 90% số bệnh nhân 
động kinh trong toàn quốc (số bệnh nhân)

11 730 
(7,2%)

44 175
(26,8%)

55 725
(33,8%)

Điều trị, phòng tái phát cho 85% và điều trị sớm cho 90%                          
số bệnh nhân động kinh (số bệnh nhân)

9 970 
6%

37 548
22,7%

47 366
28,7%

Phục hồi chức năng, giảm tỷ lệ tàn phế xuống dưới 20% số 
bệnh nhân động kinh được phát hiện và quản lý (số bệnh nhân) 1 700 6 000 8 000

Nguồn: BYT, Báo cáo Sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế (Kèm theo Công 
văn số 4435/BYT-KH-TC ngày 19/7 /2013 của Bộ Y tế.

5.2. Khó khăn, hạn chế

Chính sách về sức khỏe tâm thần chưa toàn diện, thiếu tầm nhìn dài hạn. Luật về sức 
khỏe tâm thần chưa được xây dựng. Các chính sách hiện hành chưa dựa trên một chiến lược 
tổng thể, toàn diện, dài hạn với các tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp cụ thể về sức khỏe tâm thần. 
Dự án bảo vệ sức khoẻ tầm thần mới tập trung vào tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, 
chưa quan tâm đến một số rối loạn tâm thần phổ biến khác, chưa quan tâm toàn diện đến các đối 
tượng đặc biệt: trẻ em, vị thành niên, phụ nữ có thai, bà mẹ, người trong các trại giam, người bị 
rối loạn tâm thần sau thiên tai, thảm họa… Quản lý bệnh nhân trầm cảm hiện tại chỉ được thực 
hiện tại một số mô hình điểm, chưa được đưa vào chương trình quản lý thường xuyên. Chưa có 
can thiệp liên quan giảm yếu tố nguy cơ bệnh tâm thần trong cộng đồng, trường học, gia đình, 
cơ quan,…

Chưa có sự tham gia, phối hợp của các ngành liên quan, các can thiệp dàn trải về số 
lượng hoạt động, về phương diện y tế và xã hội. Sự phối hợp liên ngành còn rất hạn chế, đặc 
biệt là sự phối hợp giữa Y tế và Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư 
pháp, Công an. Chưa phân định rõ trách nhiệm của y tế, Lao động Thương binh và Xã hội trong 
cung cấp dịch vụ CSSK tâm thần tại cộng đồng. Chưa có Ban chuyên trách liên ngành quốc gia 
phụ trách về tâm thần. Chưa có cán bộ/bộ phận chuyên trách về sức khỏe tâm thần của Bộ Y tế. 
Chưa có cơ chế tài chính duy trì cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần tại cơ quan quản lý. Chưa có 
các hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả dự án. Trong hệ thống y tế, sự tham gia của y tế tuyến 
huyện vào mạng lưới CSSK tâm thần còn hạn chế, chủ yếu là hỗ trợ từ bệnh viện tâm thần, cơ 
sở chuyên khoa tâm thần của tuyến tỉnh đến xã.

Công tác truyền thông về phòng chống bệnh tâm thần còn nhiều hạn chế. Chưa xây dựng 
chương trình và kế hoạch tổng thể truyền thông giáo dục về sức khỏe tâm thần. Chưa đánh giá 
hiệu quả các chương trình truyền thông. Hoạt động truyền thông tại cộng đồng thông qua hệ 
thống loa đài địa phương (có chi phí thấp, hiệu quả cao), truyền thông lồng ghép trong các hoạt 
động y tế tại tuyến xã, truyền thông trực tiếp chưa được chú trọng. Chưa có chính sách tài chính 
hỗ trợ cho hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng qua các đài truyền 
hình, đài phát thanh từ trung ương, đến địa phương (như miễn, giảm phí phát thanh, truyền 
hình), nên các hoạt động này chỉ được thực hiện khi có ngân sách của Dự án. Hoạt động truyền 
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thông giáo dục sức khỏe tại các xã, phường chỉ được thực hiện tại các xã có triển khai dự án. 
Năng lực về truyền thông, tư vấn của nhân viên y tế còn hạn chế. Việc lồng ghép các hoạt động 
truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh tâm thần vào các chương trình truyền thông sức khỏe 
chưa mang tính chủ động, thường quy.

Thiếu hụt về nhân lực trong CSSK tâm thần. Việt Nam là một trong những quốc gia rất 
thiếu bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Phần lớn cán bộ y tế tham gia chẩn đoán, điều trị, quản lý 
bệnh tâm thần, đặc biệt là tuyến huyện, xã chưa được đào tạo đầy đủ. Rất ít các khóa đào tạo 
về tâm thần được tổ chức cho các cán bộ ở các trạm y tế xã, phường, y tế thôn bản [212]. Một 
trong những rào cản để thu hút nhân lực, đặc biệt là bác sĩ cho chuyên ngành tâm thần là chính 
sách hỗ trợ chưa phù hợp mặc dù hiện tại mức phụ cấp ưu đãi nghề là 70% áp dụng đối với 
công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công việc xét nghiệm, khám, điều trị, chăm 
sóc người bệnh tâm thần. Nguồn nhân lực trong CSSK tâm thần của Việt Nam chủ yếu là bác sĩ, 
điều dưỡng, trong khi đó, để CSSK tâm thần toàn diện, hiệu quả, cần có nhân lực đa lĩnh vực: 
bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý, cán bộ công tác xã hội, cán bộ phục hồi chức năng… Việt 
Nam có rất ít chuyên gia tâm lý làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh tâm thần. Đội ngũ 
nhân viên công tác xã hội đang được thiết lập và đào tạo thông qua triển khai Đề án phát triển 
nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, việc thiếu hụt nhân lực cả về số lượng, chất lượng và sức thu 
hút vẫn còn là vấn đề rất khó khăn, cần các giải pháp tổng thể.

Hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm các rối loạn tâm thần chủ yếu được thực hiện theo 
mô hình sàng lọc thụ động, tốn kém, ít hiệu quả. Hiện nay, sàng lọc chẩn đoán sớm được thực 
hiện thông qua việc tổ chức các đợt, các đoàn khám sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ, nghi 
ngờ mắc bệnh tâm thần tại các trạm y tế xã phường do các bệnh viện tâm thần, cơ sở chuyên 
khoa tâm thần tuyến tỉnh, tuyến trung ương thực hiện. Mô hình sàng lọc này không có sự tham 
gia của nhân lực y tế cơ sở, tốn kém, không phù hợp với nguồn kinh phí rất hạn chế của Dự án. 
Hình thức sàng lọc chủ động chưa được triển khai. 

Mạng lưới y tế cơ sở, CSSKBĐ chưa có năng lực chẩn đoán và điều trị, quản lý bệnh tâm 
thần. Hầu hết các trường hợp rối loạn tâm thần đều phải được chẩn đoán xác định bởi các cơ sở 
chuyên khoa về tâm thần của tuyến tỉnh, trung ương. Các bệnh viện huyện gần như không tham 
gia hoạt động khám, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tâm thần. Chỉ có số rất ít tỉnh, thành phố 
có hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám tâm thần tại Trung tâm y tế huyện (như thành 
phố Hồ Chí Minh). Các trạm y tế xã, phường chủ yếu tham gia quản lý bệnh tâm thần theo chỉ 
định trong hồ sơ bệnh án của người bệnh đã được cơ sở chuyên khoa tâm thần của tỉnh cấp. 
Hoạt động chuyên môn trong khám, chữa bệnh cho người bệnh tâm thần tại các cơ sở y tế, tập 
trung chủ yếu về điều trị bằng thuốc, các hoạt động khác như tư vấn, phục hồi chức năng, tâm 
lý trị liệu, liệu pháp nghề, hỗ trợ xã hội… chưa được chú trọng.

Quản lý thuốc trong điều trị bệnh tâm thần còn hạn chế. Thuốc thiết yếu điều trị bệnh 
tâm thần tuy được cung cấp miễn phí nhưng không sẵn có, và có nhiều tác dụng phụ. Người 
bệnh ít khi được chỉ định các thuốc điều trị thế hệ mới, ít tác dụng phụ, đã có trong danh mục 
thuốc chủ yếu của Bộ Y tế . 

Theo dõi, giám sát bệnh và các yếu tố nguy cơ chưa được triển khai đầy đủ và đồng bộ. 
Điều tra dịch tễ học bệnh tâm thần phổ biến được tiến hành từ năm 2002, nhưng chưa điều tra 
lại để đánh giá xu hướng, sự thay đổi trong mô hình bệnh tật về rối loạn tâm thần. Hệ thống báo 
cáo của dự án không được giám sát về chất lượng.
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5.3. Khuyến nghị 

Ngắn hạn

 ■ Xây dựng Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2015-2020, với những 
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và khả thi, quy định trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các Ban, 
ngành, đoàn thể liên quan, cùng với khung theo dõi, đánh giá hoạt động.

 ■ Tăng cường lãnh đạo, quản lý, hợp tác liên ngành hiệu quả về sức khỏe tâm thần thông 
qua thiết lập Ban chỉ đạo quốc gia về sức khỏe tâm thần với những quy chế, kế hoạch 
hoạt động và cơ chế duy trì hoạt động của Ban. Chú ý tới các yếu tố bảo vệ và yếu tố 
nguy cơ để xây dựng chiến lược phòng chống bệnh tâm thần toàn diện.

 ■ Xây dựng, chuẩn hóa các tài liệu đào tạo, giáo trình đào tạo về sức khỏe tâm thần. Xây 
dựng giáo trình, tài liệu đào tạo về CSSK tâm thần và chăm sóc xã hội. Hoàn thiện các 
quy trình chuyên môn, kỹ thuật trong khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị rối loạn tâm 
thần. Rà soát các quy trình chuyên môn khám, cấp thuốc, quản lý bệnh tâm thần.

 ■ Rà soát cơ chế tài chính hiện hành, bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho CSSK tâm 
thần từ nguồn BHYT và NSNN. 

Dài hạn

 ■ Bộ Y tế đề xuất Chính phủ và Quốc hội về việc xây dựng dự án Luật Sức khỏe tâm thần.

 ■ Cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và chăm sóc xã hội toàn diện, lồng ghép và dựa vào 
cộng đồng. Chuẩn hóa mô hình toàn diện về sức khỏe tâm thần cả các dịch vụ y tế và xã 
hội để chăm sóc, hỗ trợ và phục hồi người bệnh tâm thần ở mọi lứa tuổi (bao gồm tiếp 
cận cơ hội về việc làm, nhà ở, giáo dục và các hoạt động cộng đồng). Đặc biệt, CSSK 
tâm thần cho trẻ em, phụ nữ, người nghèo, sau thiên tai, thảm họa. 

 ■ Xây dựng, hoàn thiện chính sách nhằm dịch chuyển các công tác chăm sóc, điều trị dài 
ngày đối với một số bệnh lý tâm thần từ các cơ sở điều trị chuyên khoa tâm thần sang các 
cơ sở y tế không chuyên khoa (non-specialized healh settings) và liên kết mạng lưới dịch 
vụ sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng đồng (network of linked community-based mental 
health services), bao gồm điều trị nội trú ngắn ngày, điều trị ngoại trú tại các bệnh viện 
đa khoa, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, trung tâm sức khoẻ tâm thần, trung tâm chăm sóc 
ban ngày [213].

 ■ Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường năng lực cho cán 
bộ y tế, giáo dục, cán bộ xã hội để cung cấp dịch vụ CSSK tâm thần và chăm sóc xã hội, 
đặc biệt các dịch vụ chăm sóc không chuyên khoa. Phát triển mạng lưới nhân viên công 
tác xã hội (social workers), tâm lý lâm sàng đáp ứng nhu cầu CSSK tâm thần.

 ■ Thực hiện nghiên cứu, điều tra dịch tễ học về các rối loạn tâm thần ở Việt Nam. Tăng 
cường hệ thống thông tin, bằng chứng và nghiên cứu về sức khỏe tâm thần. Xây dựng và 
triển khai khung theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược.
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Chương VI: Tăng cường đáp ứng của hệ thống y tế trong 
phòng chống BKLN

Để đáp ứng mục tiêu dự phòng và kiểm soát BKLN, các hệ thống y tế cần được tăng 
cường và định hướng lại, thông qua CSSKBĐ với người dân là trung tâm và bao phủ toàn dân54. 
Chương này sẽ phân tích đánh giá thực trạng đáp ứng của hệ thống y tế, các khó khăn, hạn chế 
ở từng cấu phần của hệ thống y tế, bao gồm các cấu phần quản trị, nhân lực y tế, tài chính y tế, 
dược và trang thiết bị y tế, hệ thống thông tin y tế và cung ứng dịch vụ y tế. Từ đó lựa chọn các 
vấn đề ưu tiên, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong dự phòng và 
kiểm soát BKLN.

1. Quản lý, điều hành
Theo WHO, 80% các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường týp 2 cũng như 40% 

các bệnh ung thư có thể phòng tránh được thông qua các can thiệp dự phòng, kiểm soát các yếu 
tố nguy cơ [214]. Do phần lớn các BKLN có cùng chung các yếu tố nguy cơ về hành vi và lối 
sống, việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ để phòng tránh BKLN đòi hỏi sự phối hợp đa ngành, và 
chăm sóc điều trị các BKLN mạn tính đòi hỏi sự lồng ghép và phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa 
các tuyến, giữa các nhà cung ứng dịch vụ, giữa cán bộ y tế và người bệnh. Nguyên tắc tiếp cận 
“toàn chính phủ”, “toàn xã hội” và hành động đa ngành là một trong những nguyên tắc cơ bản 
của phòng chống BKLN. 

Nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả phòng chống BKLN, phần trình bày 
sau đây đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý/quản trị, điều hành của hệ thống y tế Việt 
Nam trong phòng chống BKLN, có tham khảo các nguyên tắc tiếp cận và một số mục tiêu của 
Chiến lược toàn cầu về phòng và kiểm soát BKLN giai đoạn 2008-2012, Chương trình hành 
động toàn cầu về phòng chống và kiểm soát các BKLN giai đoạn 2013-2020 và Kế hoạch hành 
động về sức khỏe tâm thần 2013-2020 của WHO (chi tiết xem chương III, mục 3.5).   

Trong Chương trình hành động toàn cầu về phòng chống và kiểm soát các BKLN 2013-
2020, WHO khuyến cáo 4 lựa chọn chính sách để tăng cường hiệu quả quản trị hệ thống y tế 
đáp ứng phòng chống BKLN bao gồm: (i) Có trách nhiệm bảo đảm sự sẵn có các dịch vụ phòng 
chống BKLN trong hệ thống y tế; (ii) Có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng, thực hiện, 
giám sát và đánh giá các chương trình phòng, chống BKLN liên tục, suốt vòng đời để tăng 
cường tính hiệu quả, công bằng; (iii) Lồng ghép dịch vụ phòng, chống BKLN vào các chương 
trình, kế hoạch cải cách để tăng cường hiệu quả của hệ thống y tế và (iv) Định hướng hệ thống 
y tế nhằm ứng phó với tác động của yếu tố xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe thông qua các can 
thiệp dựa trên bằng chứng, hỗ trợ bằng chính sách bao phủ CSSK toàn dân.

1.1. Kết quả, tiến bộ

Việt Nam đã xây dựng và triển khai một số chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ 
chung của BKLN và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia phòng chống BKLN. 

Đến nay, Việt Nam đã xây dựng và ban hành một hệ thống văn bản chính sách và chương 
trình y tế liên quan tới phòng chống BKLN, bao gồm các văn bản chính sách và chương trình y 
tế phòng chống BKLN nói chung; các dự án cụ thể đối với từng nhóm bệnh cụ thể: ung thư, đái 
54 Mục tiêu thứ 4 trong 6 mục tiêu của Kế hoạch hành động toàn cầu dự phòng và kiểm soát BKLN giai đoạn 2013-
2020 của WHO.
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tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sức khoẻ tâm thần và các chính sách 
liên quan tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh [215] (xem chi tiết ở Chương IV).

Các kết quả và thành tựu đạt được trong xây dựng chính sách kiểm soát các yếu tố nguy 
cơ và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đã được đề cập chi tiết ở chương IV và chương 
V. Phần trình bày dưới đây liệt kê các chương trình, dự án phòng chống BKLN đã được Bộ Y 
tế xây dựng trình Chính phủ phê duyệt thực hiện theo trình tự thời gian:

Các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống BKLN đã được xây dựng và triển khai 
thực hiện trên phạm vi toàn quốc

 ■ Năm 1998, Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt trong Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế phòng chống một số bệnh dịch 
nguy hiểm. Dự án tập trung vào bệnh tâm thần phân liệt và động kinh và thí điểm quản 
lý trầm cảm tại cộng đồng.

 ■ Năm 2002, Chương trình phòng chống BKLN của Việt Nam bắt đầu được thiết lập theo 
Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ: Chương 
trình tập trung vào phòng, chống 4 nhóm bệnh là nhóm bệnh tim mạch, đái tháo đường, 
ung thư và rối loạn tâm thần. 

 ■ Năm 2007, Dự án phòng, chống bệnh ung thư, Dự án Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng 
đồng đã được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, 
bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 tại Quyết định số 108/2007/
QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

 ■ Năm 2008, Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp và Dự án phòng, chống bệnh đái 
tháo đường đã được bổ sung vào Chương trình mục tiêu Quốc gia tại Quyết định số 
172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008.

 ■ Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2331/QĐ-TTg ban hành 
danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, trong đó có Dự án phòng, 
chống BKLN (bao gồm: dự án phòng, chống bệnh ung thư; Dự án phòng chống bệnh 
tăng huyết áp, dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường; Dự án phòng chống bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính và dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng). 

 ■ Gần đây nhất, ngày 4/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1208/
QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, trong đó có 
chương trình mục tiêu quốc gia y tế. Dự án 1 của chương trình mục tiêu quốc gia y tế: 
phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng, trong đó có bệnh 
phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, 
bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em, bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính.

1.2. Khó khăn, hạn chế

1.2.1. Chưa có sự ưu tiên tương xứng cho phòng chống BKLN 

Tuy chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung và chương trình, dự án phòng chống 
BKLN đã được xây dựng và triển khai, song gánh nặng bệnh tật và gánh nặng kinh tế của 
BKLN chưa được nhận thức đầy đủ, nên chưa dành ưu tiên tương xứng cho hoạt động phòng 
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chống BKLN. Phòng chống BKLN không được đề cập trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 
XI; Nguồn tài chính cho các dự án phòng chống BKLN bị cắt giảm trong những năm gần đây. 
Trong khi đó, theo WHO, đầu tư cho phòng chống BKLN là đầu tư có tính hiệu quả - chi phí 
cao: chi phí đó có thể chấp nhận được ở mọi quốc gia kể cả ở nước nghèo nhất [125]. Tổng chi 
phí của gói các can thiệp phòng chống BKLN có hiệu quả-chi phí cao cho cộng đồng và cá nhân 
chỉ chiếm khoảng 2% tổng chi tiêu y tế ở các nước có thu nhập bình quân thấp. 

Mức độ ưu tiên đối với phòng, chống BKLN còn thể hiện trong việc bảo đảm nguyên 
tắc CSSK phải có trong mọi chính sách (“health in all policies”). Luật Bảo vệ môi trường quy 
định về đánh giá tác động môi trường (Environment Impact Assessement - EIA) mà không quy 
định về đánh giá tác động sức khoẻ (Health Impact Assessement - HIA); yêu cầu về đánh giá 
tác động về sức khỏe được quy định trong Luật phòng chống bệnh lây nhiễm nhưng chỉ giới 
hạn với một số dự án. 

1.2.2. Chính sách phòng chống BKLN chưa toàn diện, chưa đầy đủ

Hiện nay, Việt Nam chưa có một chính sách, chiến lược toàn diện phòng chống BKLN, 
chưa có Luật bảo vệ sức khoẻ tâm thần và chiến lược bảo vệ sức khoẻ tâm thần.  Do thiếu kế 
hoạch chiến lược toàn diện nên các chính sách kiểm soát yếu tố nguy cơ chưa được xây dựng 
đầy đủ. Cho tới nay, mới chỉ có 1 trong 4 yếu tố nguy cơ chung của BKLN được điều chỉnh, 
kiểm soát bằng Luật (Luật phòng chống tác hại thuốc lá). Ba yếu tố nguy cơ chung của BKLN 
còn lại (lạm dụng rượu, bia, chế độ ăn không  lành mạnh và ít hoạt động thể lực (chi tiết xem 
chương IV) và các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ tâm thần chưa được điều chỉnh bằng Luật.

Các chương trình phòng chống BKLN mới chỉ bao phủ phần nhỏ các BKLN. Năm dự án 
phòng chống BKLN hiện đang thực hiện mới chỉ tập trung vào 5 nhóm BKLN, gánh nặng bệnh 
tật của 5 nhóm bệnh này (tính theo DALY) mới chỉ chiếm gần 1/3 gánh nặng bệnh tật của các 
BKLN ở Việt Nam. Như vậy, các BKLN còn lại, chiếm trên 2/3 gánh nặng bệnh tật của nhóm 
BKLN, vẫn nằm ngoài các chương trình phòng chống BKLN hiện hành (chi tiết về các mức độ 
bao phủ của các chương trình phòng chống BKLN tính theo gánh nặng bệnh tật DALY được 
trình bày ở chương III báo cáo này).

1.2.3. Tổ chức chỉ đạo, quản lý phòng chống BKLN không phù hợp với nguyên tắc tiếp 
cận “toàn chính phủ” và “toàn xã hội”, hành động đa ngành 

Phòng chống BKLN đòi hỏi hành động đa ngành, tiếp cận “toàn chính phủ”, “toàn xã 
hội”. BKLN có những nguyên nhân liên quan đến các yếu tố kinh tế xã hội nằm ngoài khả năng 
can thiệp của ngành y tế. Do vậy cần phải có sự tham gia, phối hợp hành động ”toàn chính phủ”, 
“toàn xã hội” trong xây dựng và triển khai các chính sách liên ngành, tác động vào các yếu tố 
kinh tế-xã hội nhằm tạo ra môi trường có lợi cho sức khỏe, ngăn ngừa các hành vi nguy cơ gây 
BKLN. Tại Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2011 về phòng chống BKLN 
(tháng 9/2011), các nhà lãnh đạo đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước trên thế giới đã cam 
kết thiết lập và củng cố chính sách đa ngành về phòng chống BKLN và lồng ghép các chính sách, 
chương trình phòng, chống BKLN vào các kế hoạch phát triển quốc gia và kế hoạch y tế [132]. 

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ55, Bộ Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
với bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện các dự án phòng, chống 
BKLN. Phân công trách nhiệm như vậy không quy định rõ vai trò, nhiệm vụ của các bộ, ngành, 
55 Quyết định số 2406/QĐ-TTg.
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các cơ quan ngoài ngành y tế. Trong mục tiêu, kế hoạch hành động của các chương trình phòng 
chống BKLN chưa có cấu phần rõ ràng về kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của BKLN; 
trong khi kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của BKLN có vai trò quyết định tới hiệu quả của 
phòng chống các BKLN, đòi hỏi chương trình hành động của toàn chính phủ, toàn xã hội, phối 
hợp đa ngành.

Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống BKLN của Bộ Y tế 56 chỉ bao gồm các thành 
viên thuộc ngành y tế: Trưởng ban là một Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực là 
Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, một Phó Trưởng ban là Cục trưởng Cục Y tế Dự 
phòng. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ và một số cơ sở y tế trực thuộc và một 
số thành viên từ các Vụ, Cục, Bệnh viện tham gia Tổ Thư ký (Hình 51).

Hình 51: Sơ đồ tổ chức Chương trình Phòng chống các BKLNM

Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Chương trình phòng chống BKLN không bảo 
đảm được sự phối hợp, hành động đa ngành. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và triển khai 
các Chiến lược, kế hoạch hành động, chương trình, dự án về phòng chống BKLN; đề xuất xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống BKLN để trình các cấp có thẩm quyền 
ban hành; theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của các 
Chương trình, Dự án về phòng chống BKLN và định kỳ hằng năm tổng kết Chương trình phòng 
chống BKLN, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và các cơ quan liên quan về tiến độ và kết quả thực 
hiện Chương trình. 

Tuy các chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo như trên là phù hợp với quy chế quản 
lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia57 của Chính phủ, nhưng khó có thể 
thực hiện được vai trò phối hợp, hành động đa ngành - một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động 
phòng chống BKLN.

56 Quyết định số 2812/QĐ-BYT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 
phòng chống BKLN..
57 Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, 
điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
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1.2.4. Vấn đề lồng ghép trong phòng, chống BKLN

Trong một thời gian dài, hoạt động phòng, chống các BKLN tại các nước đang phát triển 
thường được tổ chức thực hiện thông qua các chương trình dọc - các chương trình mục tiêu y tế 
quốc gia, mỗi chương trình tập trung vào một bệnh hoặc nhóm bệnh. Tuy nhiên, do các BKLN 
đã trở thành bệnh rất phổ biến, cần được chăm sóc suốt đời, cần được dự phòng ngay từ khi còn 
trẻ, có chung các yếu nguy cơ nên chương trình dọc phòng, chống BKLN không còn phù hợp. 
Giải pháp tốt nhất để phòng, chống BKLN là lồng ghép trong hệ thống CSSKBĐ lồng ghép 
(“Integrated primary care”) [216].  

Năm 2009, Đại hội đồng WHO kêu gọi các nước thành viên lồng ghép các chương trình 
mục tiêu y tế quốc gia (NTP) vào hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu lồng ghép [217]. Lồng 
ghép trong phòng, chống BKLN trước hết, theo WHO, là sự lồng ghép phòng, chống BKLN 
với CSSKBĐ. Điều này được thể hiện trong Mục tiêu thứ 4 của Kế hoạch hành động toàn cầu 
phòng, chống BKLN giai đoạn 2013-2020. Mục tiêu này là tăng cường và định hướng hệ thống 
y tế để ứng phó với BKLN và các yếu tố xã hội liên quan thông qua CSSKBĐ lấy người dân làm 
trung tâm và bao phủ CSSK toàn dân (“to strengthen and orient health systems to address the 
prevention and control of noncommunicable diseases and the underlying social determinants 
through people-centred primary health care and universal health coverage”). 

Phòng, chống BKLN được WHO khuyến cáo lồng ghép trong một số nội dung cụ thể 
sau đây [125]:

 ■ Lồng ghép nội dung đào tạo về phòng, chống BKLN vào các chương trình đào tạo nhân 
lực y tế.

 ■ Lồng ghép các dịch vụ phòng, chống BKLN trong hoạt động CSSKBĐ, mạng lưới 
CSSKBĐ được lồng ghép với các đơn vị chăm sóc chuyên khoa tuyến trên (secondary, 
tertiary care).

 ■ Lồng ghép chăm sóc sức khoẻ tâm thần và điều trị vào các bệnh viện đa khoa và vào 
mạng lưới CSSKBĐ [213].

 ■ Đáp ứng yêu cầu chăm sóc dài hạn của bệnh nhân BKLN, với các bệnh đi kèm và tàn 
tật, thông qua các mô hình chăm sóc sức khoẻ lồng ghép, liên thông với dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ nghề nghiệp, dịch vụ sức khoẻ cộng đồng và toàn bộ hệ thống cung ứng 
dịch vụ y tế còn lại.

 ■ Lồng ghép việc theo dõi, giám sát các yếu tố nguy cơ và BKLN trong hệ thống thông 
tin y tế sẵn có.

Các chương trình mục tiêu phòng chống một số BKLN ở Việt Nam hiện hành được thiết 
kế theo mô hình của các chương trình dọc tách biệt, nguồn lực thực hiện các chương trình được 
theo dõi, quản lý riêng biệt, mỗi chương trình, dự án do một bệnh viện chuyên khoa điều phối. 
Do vậy, khó có thể thực hiện lồng ghép giữa các chương trình từ trung ương tới địa phương, 
không có sự lồng ghép với hệ thống cung ứng dịch vụ. Thực trạng tổ chức chỉ đạo và điều phối 
các chương trình có những hạn chế sau:

(i) Tổ chức của Ban chỉ đạo khó đáp ứng được nhu cầu lồng ghép các chương trình 
phòng chống BKLN và hành động đa ngành. 
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Toàn bộ thành viên của Ban chỉ đạo Chương trình phòng chống BKLN58 và thư ký của 
Ban chỉ đạo là các thành viên kiêm nhiệm, ở các vị trí công tác với nhiều trọng trách lớn, thuộc 
ngành y tế (như Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục và các bệnh viện). Các dự án thành 
phần đang hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau (Hình 51), do các Ban điều hành tại các bệnh 
viện trực tiếp điều hành. 

Thành phần, chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tuy phù hợp với quy chế quản lý, 
điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia59 của Chính phủ, nhưng khó có thể 
thực hiện được vai trò phối hợp đa ngành, một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động phòng chống 
BKLN.

(ii) Thiếu sự lồng ghép giữa các dự án thành phần trong chương trình phòng chống 
BKLN ở cấp trung ương và địa phương.

Các Viện/Bệnh viện đầu ngành là Viện Tim mạch, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện K, 
Bệnh viện tâm thần Trung ương I, Bệnh viện Bạch Mai được giao làm đầu mối cho các dự án 
thành phần trong Chương trình Phòng, chống BKLN. Mỗi dự án thành phần có một Ban điều 
hành Dự án, chịu trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện 
sau khi được phê duyệt; cung cấp các hướng dẫn chỉ đạo về mặt chuyên môn cho các tỉnh, thành 
phố; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của các Dự án và định kỳ báo cáo 6 tháng, 1 năm cho Ban 
chỉ đạo Chương trình phòng chống BKLN. Như vậy, các dự án thành phần hoạt động hoàn toàn 
độc lập với nhau (Hình 50).

Do tính chất của chương trình dọc nên tại cấp tỉnh cũng không có tổ chức đầu mối chung 
để quản lý và điều hành lồng ghép các chương trình phòng chống BKLN; các đơn vị đầu mối 
của từng chương trình tại các tỉnh, thành phố được tổ chức đa dạng, theo các dự án riêng biệt.

1.2.5. Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phòng chống BKLN chưa tương xứng với gánh 
nặng của các BKLN

Nguồn tài chính hạn hẹp từ NSNN cho các dự án phòng, chống BKLN mới chỉ tập trung 
chủ yếu cho các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo năng lực cán bộ 
y tế, xây dựng mô hình sàng lọc, xây dựng mô hình quản lý điều trị bệnh nhân, theo dõi đánh 
giá. Theo quy định hiện hành, nguồn tài chính từ BHYT chỉ được phép chi trả chi phí điều trị. 
Chính vì vậy, đầu tư cho nghiên cứu phòng chống BKLN rất hạn hẹp, không đủ để thực hiện 
các hoạt động điều tra, nghiên cứu một cách có hệ thống, cung cấp thông tin toàn diện về tình 
hình BKLN. 

1.3. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Gánh nặng của BKLN chưa được nhận thức đầy đủ, phòng chống BKLN chưa có được 
mức độ ưu tiên tương xứng;

 ■ Thiếu kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống BKLN, chiến lược về bảo vệ sức khoẻ 
tâm thần mang tính toàn diện; 

 ■ Các chương trình phòng, chống BKLN được thiết kế và tổ chức thực hiện theo chiều 
dọc, hoạt động riêng rẽ; thiếu sự lồng ghép giữa các chương trình từ trung ương tới địa 
phương, thiếu sự lồng ghép phòng, chống BKLN vào hệ thống y tế.

58 Quyết định số 2812/QĐ-BYT.
59 Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg.
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 ■ Thành phần của Ban chỉ đạo chương trình phòng chống BKLN không phù hợp với 
nguyên tắc hành động đa ngành; sự kiêm nhiệm của các thanh viên Ban chỉ đạo không 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 ■ Thiếu các nghiên cứu về BKLN để đáp ứng được nhu cầu xây dựng, lựa chọn chính sách 
phòng chống BKLN.

1.4. Khuyến nghị

 ■ Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về gánh nặng bệnh tật và gánh 
nặng kinh tế của BKLN để cho phòng, chống BKLN trở thành một ưu tiên, được xem xét 
trong xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; Kế hoạch 
chiến lược phòng chống BKLN cho giai đoạn từ 2015 tới 2025, tầm nhìn tới 2030 được 
xây dựng và ban hành. 

 ■ Chiến lược dự phòng và kiểm soát BKLN nên bao gồm các nguyên tắc cơ bản, bao trùm 
theo khuyến cáo của WHO, như nguyên tắc hành động đa ngành, lựa chọn can thiệp dựa 
trên bằng chứng, quản lý xung đột lợi ích, tiếp cận công bằng…

 ■ Ban chỉ đạo liên ngành về phòng chống BKLN nên có sự tham gia của đại diện các bộ, 
ngành, tổ chức xã hội để bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp hành động đa ngành; nên có một 
số thành viên chuyên trách, được phân bổ kinh phí hoạt động để thực hiện được tốt hơn 
chức năng chỉ đạo, điều hành.

 ■ Về lồng ghép trong phòng, chống BKLN: thực hiện lồng ghép theo lộ trình, bắt đầu từ 
việc lựa chọn một số hoạt động để lồng ghép giữa các chương trình dọc ở giai đoạn đầu, 
tiến tới lồng ghép toàn diện các hoạt động vào hệ thống y tế trong giai đoạn sau. Điều 
kiện để có thể lồng ghép toàn diện các dịch vụ phòng chống BKLN vào hệ thống y tế 
là có được một mạng lưới CSSKBĐ lồng ghép, đủ nhân lực có trình độ chuyên môn về 
BKLN [125] và đủ trang thiết bị cần thiết cung cấp các dịch vụ tuyên truyền, tư vấn dự 
phòng, nâng cao sức khoẻ, phát hiện sớm, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm 
nhẹ, quản lý bệnh nhân BKLN. Như vậy, ngay trong giai đoạn đầu, song song với việc 
lồng ghép một phần hoạt động giữa các chương trình dọc, cần triển khai thực hiện kế 
hoạch chiến lược nâng cao năng lực của hệ thống cung ứng dịch vụ y tế lấy CSSKBĐ làm 
nền tảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng tiếp cận, với mức chi phí thấp.

 ■ Những hoạt động có thể lồng ghép giữa các chương trình phòng chống BKLN trong giai 
đoạn đầu là các hoạt động truyền thông, đào tạo liên tục nâng cao năng lực, sàng lọc 
phát hiện sớm.

2. Nhân lực y tế
Các lựa chọn chính sách nhằm phát triển nhân lực ứng phó với BKLN được WHO 

khuyến cáo [125] bao gồm: (i) Xác định các năng lực cần thiết và đầu tư nâng cao kiến thức, 
kỹ năng và động lực làm việc của nhân lực y tế hiện có và lập kế hoạch đào tạo trong tương lai 
dựa trên dự báo nhu cầu; (ii) Lồng ghép nội dung về phòng chống BKLN trong chương trình 
đào tạo nhân lực y tế cũng như nhân lực thực hiện công tác xã hội, nhấn mạnh vào CSSKBĐ; 
(iii) Bảo đảm chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc đủ để huy động nhân viên y tế phục vụ vùng 
khó khăn; (iv) Tăng cường đào tạo sau đại học chuyên về BKLN đối với cán bộ y tế, dược, và 
lĩnh vực khác liên quan đến chăm sóc người mắc BKLN; v) Tối ưu hóa phạm vi hành nghề của 
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điều dưỡng và nhân viên cận lâm sàng để loại bỏ các cản trở và tăng cường sự đóng góp của họ 
trong phòng chống các BKLN và (vi) Tăng cường năng lực lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, 
đánh giá cung ứng dịch vụ phòng chống BKLN. 

Một số lựa chọn chính sách theo khuyến cáo nêu trên được tham khảo để phân tích, đánh 
giá thực trạng, xác định vấn đề ưu tiên và khuyến nghị giải pháp phát triển nhân lực y tế nhằm 
mục tiêu phòng, chống BKLN.

2.1. Kết quả, tiến bộ

2.1.1. Sử dụng nhân lực y tế

Đội ngũ nhân lực y tế, trong đó có nhân lực trong lĩnh vực BKLN, liên tục phát triển về 
số lượng và không còn tình trạng thiếu trầm trọng, ngoại trừ đối với chuyên khoa tâm thần. Tỷ 
số bác sĩ trên một vạn dân, trong đó có các bác sĩ công tác ở các chuyên ngành thuộc BKLN, 
tăng đều qua các năm và đạt mức 7,5 vào năm 2013. Để giải quyết tình trạng thiếu số lượng 
nhân lực y tế, các giải pháp về đào tạo, như tăng cường chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, ưu 
tiên đào tạo theo địa chỉ cho các vùng khó khăn đã được thực hiện từ gần hai thập kỷ, Bộ Y 
tế cũng đã có một số giải pháp riêng về sử dụng nhân lực y tế. Đề án 1816, bắt đầu được triển 
khai từ năm 2008 đã cử các chuyên gia có kinh nghiệm từ các cơ sở y tế tuyến trên hỗ trợ và 
chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Trong năm đầu, đã có 1037 lượt cán bộ, thuộc 19 chuyên 
khoa đi hỗ trợ tuyến dưới trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tháng. Ngay sau năm đầu thực hiện, 
ước tính số bệnh nhân chuyển về tuyến trên giảm khoảng 30% [218]. Dự án Thí điểm đưa bác 
sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và 
bắt đầu triển khai từ 2014. Dự kiến đến năm 2016, sẽ có khoảng 500 bác sĩ trẻ về công tác tại 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu 
tiên 62 huyện nghèo trong cả nước60.

Nhân lực trong lĩnh vực các BKLN được hưởng các chế độ, chính sách đãi ngộ chung 
cho nhân lực của ngành y tế và cho một số lĩnh vực đặc biệt. Riêng nhân lực y tế thuộc chuyên 
khoa tâm thần được xếp vào nhóm ưu tiên cao nhất.

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 7/4/2011 của Chính phủ đã quy định chế độ phụ cấp 
ưu đãi chung theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Trong 
đó, các cán bộ y tế tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân được hưởng phụ cấp từ 20% 
đến 70%, tùy theo loạt công việc. Chính phủ cũng đã có Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 
30/7/2009 qui định các chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác 
hoặc được điều động đến công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút ở mức 70% mức lương theo ngạch, 
bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 
Bên cạnh đó, cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y còn được hưởng các trợ cấp về tham quan, 
học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như được hỗ trợ 100% tiền học phí, tiền phụ cấp đi 
lại, tiền thuê nhà ở. 

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 qui định 
một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y 

60 Quyết định số 585/QĐ-BYT.
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tế công lập như chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật,..và chế độ phụ cấp 
chống dịch của cán bộ y tế. 

Để hướng dẫn chi tiết Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, 
Bộ Y tế đã có công văn số 6608/BYT-K2ĐT ngày 22/8/2005 hướng dẫn chi tiết về chế độ phụ 
cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế. Trong đó, có các qui định về phụ 
cấp thêm cho cán bộ y tế tham gia phục vụ bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân tâm thần, 
ung thư, xuất huyết não…

Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát 
triển y tế biển, đảo đến năm 2020 với các mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cho mạng lưới y 
tế, phát triển nguồn nhân lực y tế phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ CSSK và cấp cứu vận 
chuyển cấp cứu ở khu vực biển đảo, nâng cao kiến thức và kỹ năng của người dân sinh sống và 
làm việc ở khu vực biển đảo.

2.1.2. Đào tạo về các BKLN cho hệ chính quy

Chương trình đào tạo cấp bằng bác sĩ, điều dưỡng hiện nay đã bao gồm các nội dung 
quan trọng liên quan đến BKLN. Chương trình khung giáo dục đại học cho ngành y đa khoa61 đã 
xác định một trong các kỹ năng cần đạt của bác sĩ mới ra trường là “Chẩn đoán, xử lý, theo dõi 
và dự phòng các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường; Định hướng chẩn đoán một số 
bệnh chuyên khoa;...”. Chương trình có một số môn học quan trọng cung cấp các kiến thức, kỹ 
năng về các BKLN như Nội cơ sở (8 đơn vị học trình), Nội bệnh lý (16 đơn vị học trình), Thần 
kinh (3 đơn vị học trình), Tâm thần (3 đơn vị học trình), Ung thư (3 đơn vị học trình). Môn học 
Nội cơ sở cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể khám nội khoa toàn thân, biết 
các triệu chứng của các chuyên khoa hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, hồi sức cấp cứu, thần kinh, cơ 
xương khớp, tiết niệu, nội tiết. Ở môn Nội bệnh lý, sinh viên được học cách chẩn đoán và điều 
trị các bệnh thuộc các chuyên khoa này. Môn Thần kinh cung cấp các kiến thức, kỹ năng khám 
và phát hiện một số triệu chứng thần kinh thường gặp. Môn Tâm thần cung cấp các khái niệm 
về sức khỏe tâm thần, các nguy cơ chủ yếu về sức khỏe tâm thần hiện nay, các biểu hiện triệu 
chứng, hội chứng học trong thực hành tâm thần học, xử trí các trạng thái cấp cứu trong tâm thần, 
tổ chức chăm sóc, theo dõi bệnh nhân ở cộng đồng, các phương pháp điều trị, dự phòng các rối 
loạn tâm thần. Môn Ung thư cung cấp các kiến thức cơ bản về ung thư, các phương pháp chẩn 
đoán sơ bộ một số bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam, dự phòng và phát hiện sớm một số bệnh 
ung thư thường gặp. Ngoài các kiến thức, kỹ năng về các bệnh, sinh viên y khoa được học về 
truyền thông và giáo dục sức khỏe (2 đơn vị học trình) gồm các hành vi sức khỏe, các kỹ năng 
và các phương pháp, phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe. Các kỹ năng này được bước 
đầu thực hành tại cộng đồng ở môn Thực tập cộng đồng 1 (2 đơn vị học trình). Còn trong môn 
Thực tập cộng đồng 2, sinh viên được thực hành thiết kế và thực hiện chẩn đoán, cấp cứu thông 
thường, theo dõi, điều trị sức khỏe gia đình và cộng đồng và bước đầu lập kế hoạch can thiệp.

Chương trình khung giáo dục đại học cho ngành điều dưỡng,62 bên cạnh các môn Điều 
dưỡng cơ sở chung, còn có các môn học quan trọng liên quan nhiều đến chăm sóc người bị 
BKLN như Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh nội khoa (10 đơn vị học trình), Chăm sóc 
sức khoẻ người cao tuổi (2 đơn vị học trình), Chăm sóc sức khoẻ tâm thần (4 đơn vị học trình), 
Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng (3 đơn vị học trình), CSSK cộng đồng (4 
61 Thông tư số 01/2012/TT - BGDĐT ngày 13/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các 
Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sức khỏe.
62 Thông tư số 01/2012/TT - BGDĐT.
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đơn vị học trình). Chương trình đào tạo cũng có 4 đơn vị học trình dạy về kỹ năng giao tiếp và 
3 đơn vị học trình dạy về giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng. Môn CSSK người lớn 
có bệnh nội khoa cung cấp những kiến thức cơ bản về CSSK cho người lớn mắc các bệnh nội 
khoa và chuyên khoa hệ nội, thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc nội khoa. Môn CSSK 
người cao tuổi cung cấp những kiến thức cơ bản về những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn 
đề sức khỏe của người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò của người điều 
dưỡng, các kỹ thuật và quy trình chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi. Môn CSSK tâm thần 
cung cấp những kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm thần và CSSK tâm thần; các phương pháp trị 
liệu, chăm sóc cho người mắc các bệnh tâm thần; các kỹ thuật và quy trình chăm sóc cho người 
mắc bệnh tâm thần. Môn Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng cung cấp những 
kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng, một số phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức 
năng; vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong quá trình CSSK người bệnh và cộng đồng 
bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; một số phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức 
năng. Môn CSSK cộng đồng gồm những kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng và CSSK 
cộng đồng; các phương pháp CSSK cộng đồng và vai trò, nhiệm vụ của người điều dưỡng trong 
chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc điều dưỡng sức 
khỏe cộng đồng.

Chương trình đào tạo y sĩ chỉ có thời gian 2 năm, do vậy, các nội dung và thời gian đào 
tạo về BKLN cũng hạn chế hơn rất nhiều.

Nhiều chương trình đào tạo sau đại học tại các trường đại học, viện, bệnh viện, cung 
cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu hơn về BKLN. Các chương trình đào tạo chuyên khoa I, 
chuyên khoa II, thạc sĩ hiện có các chuyên ngành Nội tiêu hóa, Nội hô hấp, Nội thận tiết niệu, 
Nội tiết, Tim mạch, Lão khoa, Thần kinh, Tâm thần, Ung thư. Tại thời điểm 31/12/2013, có 21 
trường, viện, bệnh viện tham gia đào tạo chuyên khoa II, 27 đơn vị tham gia đào tạo chuyên 
khoa I và 15 đơn vị tham gia đào tạo bác sĩ nội trú và thạc sĩ.63 Năm 2013, đã có trên 500 bác 
sĩ tốt nghiệp chuyên khoa II, gần 2700 bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa I, và gần 300 người tốt 
nghiệp bác sĩ nội trú [219]. 

Để góp phần giải quyết tình trạng đặc biệt khó khăn về nhân lực trong một số lĩnh vực, 
năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án khuyến khích đào tạo nhân lực cho các 
chuyên ngành khó tuyển64, trong đó có chuyên ngành tâm thần với một số mục tiêu liên quan tới 
nhân lực của chuyên ngành tâm thần như sau: (i) Đến năm 2020, 600 nhân lực y tế của chuyên 
ngành Tâm thần sẽ được đào tạo các khóa sau đại học; (ii) 90 - 100% bệnh viện, viện tuyến 
trung ương và các cơ sở đào tạo có đủ nhân lực các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp 
y, Giải phẫu bệnh; (iii) 70 - 90% bệnh viện, viện tuyến tỉnh và các cơ sở đào tạo có đủ nhân 
lực các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh; (iv) 50 - 70% bệnh viện 
tuyến huyện có đủ nhân lực các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần. Các giải pháp để khuyến 
khích đào tạo cho các chuyên ngành này bao gồm xây dựng và triển khai các chế độ, điều kiện 
khuyến khích sinh viên, học viên theo học các chuyên ngành này và bảo đảm các điều kiện cần 
thiết để nhân lực y tế các chuyên ngành nói trên làm việc có hiệu quả, lâu dài và bền vững tại 
các cơ sở y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh thuộc các chuyên ngành 
trên tại các tuyến trong cả nước.

63 Số liệu thống kê của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Tháng 1/2014
64 Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Khuyến khích đào tạo và 
phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013-2020”
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Chương VI: Tăng cường đáp ứng của hệ thống y tế trong phòng chống BKLN

2.1.3. Đào tạo liên tục

Công tác đào tạo liên tục đã được triển khai trong tất cả các dự án, chương trình mục 
tiêu quốc gia phòng chống các BKLN. Các Dự án, chương trình sử dụng các chiến lược đào 
tạo khá tương đồng: đào tạo định hướng chuyên khoa (đào tạo chuyên khoa ngắn hạn trong vài 
tháng), đào tạo ngắn hạn cho một chủ đề cụ thể, đào tạo về chuyên môn, đào tạo về quản lý, đào 
tạo về truyền thông. Các chương trình, dự án hầu như đều có các khóa đào tạo cho tuyến trung 
ương, tỉnh, huyện, xã, với các trình độ khác nhau với mong muốn tăng cường năng lực cho cả 
hệ thống. Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường trong năm 2013 đã tổ chức 74 lớp tập huấn 
cho 3369 nhân viên y tế, tổ chức đào tạo chuyên khoa định hướng nội tiết cho 34 học viên, đào 
tạo cập nhật cho bác sĩ tuyến tỉnh của Thanh Hóa, Hòa Bình, đào tạo kỹ năng sàng lọc cho hệ 
thống, đào tạo về chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường cho điều dưỡng, tập huấn kỹ năng truyền 
thông [220]. Dự án phòng, chống bệnh ung thư đã triển khai các hoạt động đào tạo, chuyển giao 
hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn về phòng và phát hiện sớm một số bệnh ung thư, tập huấn về chăm sóc 
giảm nhẹ cho tuyến tỉnh, biên soạn tài liệu đào tạo,… [221]. Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần 
cộng đồng và trẻ em tổ chức các lớp đào tạo cho tuyến trung ương, tuyến tỉnh và các xã [222].

Bên cạnh các khóa đào tạo của các dự án phòng, chống một số BKLN, một số tổ chức 
phi chính phủ, các hội nghề nghiệp, một số bệnh viện, trường đại học cũng tổ chức đào tạo về 
các BKLN với phạm vi, độ bao phủ, nguồn kinh phí khác nhau. 

Các bệnh viện liên quan đến lĩnh vực BKLN cũng đã và đang hoàn thiện về mặt tổ chức, 
quản lý cho công tác đào tạo liên tục. Năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2013/TT-
BYT ngày 9/8/2013 để thay thế Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 hướng dẫn công 
tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế. Thông tư mới đã hướng dẫn và qui định cụ thể hơn về 
tổ chức, thực hiện đào tạo liên tục. Nhiều bệnh viện tuyến trung ương đã đăng ký và được công 
nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo liên tục cho nhân viên y tế, ví dụ như Bệnh viện Nội tiết 
Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K. Năm 2015, sẽ bắt đầu thí 
điểm kiểm định đào tạo liên tục.

2.2. Khó khăn, hạn chế

Nhân lực y tế công tác trong lĩnh vực BKLN được đánh giá là còn yếu, thiếu và không 
đồng bộ [220]. Báo cáo của các dự án phòng chống BKLN đều đề cập tới sự thiếu hụt này. 
Nguyên nhân là do một số chuyên ngành như nội tiết chuyển hóa chưa có các khoá đào tạo sau 
đại học, hoặc một số chuyên ngành (như ngành tâm thần) chưa được nhiều học viên lựa chọn. 
Đội ngũ bác sĩ có năng lực chẩn đoán và điều trị tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và ở các cơ sở y tế trung ương. Năng lực của đội ngũ 
cán bộ y tế tuyến tỉnh hạn chế do họ ít được đào tạo và được các chuyên gia có kinh nghiệm 
hướng dẫn. Cán bộ y tế cơ sở  ít hiểu biết về BKLN [207].

Năng lực của đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến xã hiện nay không đáp ứng được nhiệm vụ 
quản lý các BKLN, bệnh mạn tính. Các tài liệu trong nước và quốc tế đều khẳng định vai trò 
quan trọng của tuyến y tế cơ sở trong quản lý BKLN. Việt Nam đã có mạng lưới y tế cơ sở rộng 
khắp các xã, phường. Đến cuối năm 2012, số lượng cán bộ y tế công tác tại các trạm y tế xã đạt 
khoảng 70 000 người, đạt 6,1 cán bộ y tế/trạm, đa số có trình độ trung cấp, cao đẳng. Trên toàn 
quốc có 76,9% trạm y tế có bác sĩ, thấp nhất là ở Trung du và miền núi phía bắc (66,4%) và cao 
nhất ở khu vực Đông Nam Bộ (83,4%) và Đồng bằng sông Cửu Long (87,2%) [18]. Hầu hết 
các bác sĩ ở tuyến xã được đào tạo theo hình thức liên thông (chuyên tu cũ) với đầu vào có chất 
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lượng thấp và chưa có một hệ thống đánh giá chất lượng đầu ra theo chuẩn chung (ví dụ như 
thi cấp chứng chỉ hành nghề. Một số nghiên cứu cho thấy năng lực của đội ngũ y bác sĩ trạm y 
tế xã tại một số địa phương còn yếu [223], không đủ khả năng để chẩn đoán và xử trí các bệnh 
thông thường như tăng huyết áp65. Trong một nghiên cứu đánh giá năng lực chuyên môn của 
nhân viên y tế tuyến xã cho thấy hơn 50% bác sĩ và y sĩ trả lời sai các câu hỏi về bệnh tim mạch 
và bệnh nội khoa [224]. Y sĩ hiện đang tham gia công tác phòng và khám chữa bệnh ở trạm y 
tế xã về các BKLN, nhưng thời gian được đào tạo cho các nội dung này trong chương trình đào 
tạo y sĩ rất hạn chế, chỉ là 5 đơn vị học trình (75 tiết) lý thuyết và 4 tuần thực hành cho tất cả 
các bệnh thông thường nội khoa66. Với chương trình đào tạo chỉ 2 năm như hiện nay, y sĩ sau 
khi ra trường không thể đủ năng lực để khám, phát hiện bệnh và rất khó để tham gia vào quản 
lý các BKLN67.

Sử dụng nhân lực y tế trong phòng chống và quản lý BKLN còn lãng phí, không có sự 
lồng ghép nhiệm vụ của nhân lực ở các tuyến và giữa các cơ sở trong một tuyến, đặc biệt là 
tuyến dưới. Công tác phòng chống và quản lý các BKLN chủ yếu được thực hiện dựa trên từng 
bệnh, từng yếu tố nguy cơ, chưa có sự phối hợp giữa các nguy cơ [223]. Bản thân các nhân viên 
y tế chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ do hạn chế về năng lực và do cơ chế giám sát, theo 
dõi công việc không thực sự hiệu quả. Cơ chế để khuyến khích phát triển nghề nghiệp kém. Về 
chế độ chính sách, chi trả cho các nhân viên y tế tuyến cơ sở thấp so với vai trò quan trọng của 
họ trong phòng chống BKLN [223].

Các chế độ chính sách ưu tiên cho cán bộ y tế nói chung và cho các khu vực, lĩnh vực 
khó khăn đã được ban hành, nhưng vẫn bất cập. Mức độ ưu tiên chưa đủ hấp dẫn để cán bộ y 
tế sẵn sàng chấp nhận các khó khăn về điều kiện làm việc, điều kiện sống của bản thân và gia 
đình. Đối với những người nằm trong phạm vi áp dụng của hai loại chế độ ưu tiên trở lên cũng 
chỉ được hưởng một mức ưu tiên cao nhất. Vì vậy, với mức ưu đãi lớn nhất là thêm 70% lương 
và phụ cấp, cũng chưa đủ để khuyến khích cán bộ y tế có năng lực nhận công tác tại các khu 
vực và lĩnh vực khó khăn. Điều này thể hiện rõ nét qua tình trạng thiếu nhân lực ở chuyên khoa 
Tâm thần, là một chuyên khoa có thu nhập ngoài lương kém so với các chuyên khoa khác.

Chưa có cơ chế bảo đảm mặt bằng chung về chất lượng của các chương trình đào tạo 
đại học, đào tạo đại học theo địa chỉ và đào tạo sau đại học khối ngành khoa học sức khoẻ dẫn 
đến chất lượng nhân lực mới ra trường chưa đồng đều. Một số chương trình đào tạo bị đánh 
giá là chưa có chất lượng [225]. Ở các nước phát triển và nhiều nước đang phát triển, để có thể 
hành nghề khám chữa bệnh, các bác sĩ, điều dưỡng phải trải qua một kỳ thi quốc gia cấp chứng 
chỉ hành nghề. Kỳ thi này sẽ bảo đảm các bác sĩ, điều dưỡng tốt nghiệp ở các trường khác nhau 
với các chương trình đào tạo khác nhau sẽ đạt được một mức độ năng lực cơ bản và đáp ứng 
được yêu cầu của nghề nghiệp. Nhưng ở Việt Nam chưa có kỳ thi này, vì vậy, chưa có thước đo 
chung để đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực y tế từ các cơ sở đào tạo khác nhau, chưa cấp 
chứng chỉ hành nghề theo kết quả sát hạch trình độ chuyên môn.

Chất lượng của một số chương trình đào tạo cấp bằng chưa bảo đảm dẫn đến các năng 
lực phòng và quản lý BKLN của các sinh viên mới ra trường bị hạn chế. Trong thời gian qua, để 
đáp ứng nhu cầu về nhân lực của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép đào tạo 
theo địa chỉ cho những tỉnh thiếu nhiều bác sĩ. Đào tạo theo địa chỉ tức là những thí sinh dự kỳ 
65 Theo Viện Chiến lược và Chính sách Y tế. 
66 Thông tư số 19/2010/TT-BGDĐT ngày 29/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình 
khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
67 Thông tư số 19/2010/TT-BGDĐT.
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thi tuyển thông thường bị thiếu điểm, nhưng không chênh lệch nhiều với điểm tuyển chính thức, 
của địa phương thiếu bác sĩ, dược sĩ,… sẽ được nhận vào học với điều kiện sau khi tốt nghiệp 
họ sẽ phải quay lại công tác theo sự phân công của địa phương cử đi học. Chỉ riêng trong 4 năm 
từ 2008 đến 2011, đã có 3357 sinh viên y khoa và 1355 sinh viên dược đại học được tuyển và 
theo hình thức này [226]. Đây là một hình thức ưu tiên để phát triển nhân lực y tế cho các tỉnh 
khó khăn. Nhưng trên thực tế, hình thức này đang một phần bị lợi dụng. Nhiều người sau khi 
tốt nghiệp đã không nhận sự phân công của địa phương hoặc xin bồi thường tiền đào tạo để đi 
xin việc nơi khác [227].

Hiệu quả đào trong các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống BKLN không 
cao. Các hoạt động đào tạo đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu về số lượng nhân viên y tế được đào tạo, 
nhưng chưa có mục tiêu rõ ràng về đầu ra của đào tạo. Đánh giá của các chương trình, dự án liên 
quan đến các BKLN về hiệu quả của đào tạo vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, mỗi chương trình, 
dự án chỉ tập trung được vào một số địa phương, trong khi các BKLN đang bao phủ toàn quốc.

Đào tạo liên tục cho các tuyến dưới được tổ chức riêng rẽ cho từng loại bệnh, chưa có 
sự lồng ghép trong đào tạo để vừa có sự chia sẻ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc 
người bị BKLN, vừa tiết kiệm nguồn lực. Các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành y tế 
có nguồn kinh phí hạn hẹp, nên số lượng cán bộ y tế được đào tạo ở mỗi giai đoạn và hằng năm 
không nhiều. Hoạt động đào tạo trong các dự án có nguồn vốn nước ngoài hầu hết chiếm một 
phần nhỏ hoặc có qui mô nhỏ, số lượng cán bộ y tế đào tạo được ít. Với tốc độ triển khai và 
chiến lược tiếp cận như hiện nay, sẽ mất một thời gian nhiều năm để có thể đào tạo bao phủ hết 
cả nước.

Hoạt động đào tạo của một số trung tâm đào tạo trong bệnh viện còn dàn trải, chưa có 
định hướng rõ ràng. Một số bệnh viện tuyến trung ương mặc dù quá tải, nhưng ngoài các khoá 
đào tạo chuyên khoa sâu về các BKLN, còn tổ chức các khoá đào tạo về các lĩnh vực mà các 
trường đại học có thể làm tốt hơn.

2.3. Các vấn đề ưu tiên

Để góp phần cải thiện công tác phòng và khám, chữa, quản lý BKLN, cần thiết ưu tiên 
giải quyết các vấn đề sau:

 ■ Nhân lực y tế lĩnh vực BKLN bao gồm cả tuyến tỉnh, huyện, xã còn yếu về chất lượng 
và thiếu về số lượng, mà sử dụng nhân lực chưa hợp lý là một nguyên nhân.

 ■ Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế xã,  phường chưa đáp ứng được yêu cầu phòng 
chống các BKLN, chăm sóc, quản lý bệnh mạn tính.

 ■ Chất lượng đội ngũ nhân lực y tế mới đào tạo ra trường chưa đồng đều, chưa được 
chuẩn hoá.

 ■ Chiến lược đào tạo liên tục trong phòng chống BKLN chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao, 
chưa cải thiện được nhiều về số lượng và năng lực cho cán bộ y tế.

2.4. Khuyến nghị

 ■ Sử dụng hợp lý nhân lực y tế trong phòng chống BKLN: Nên phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ phòng chống BKLN (có lồng ghép các nhiệm vụ về dự phòng, kiểm soát các 
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yếu tố nguy cơ, chăm sóc, quản lý bệnh…) và mức độ chuyên sâu của từng tuyến y tế; 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi chuyên ngành dọc (cho từng BKLN) đối với từng tuyến. 
Trong đó, tuyến y tế cơ sở thực hiện tốt CSSK BD trong phòng chống và quản lý BKLN, 
các tuyến trên có nhiệm vụ trong hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, theo dõi giám sát và điều 
trị chuyên sâu. Cần tăng cường đãi ngộ, khuyến khích nhân lực công tác ở y tế cơ sở.

 ■ Tăng cường hoạt động đào tạo liên tục có lồng ghép giữa các chương trình mục tiêu 
quốc gia, các dự án và các cơ quan, phù hợp với nhu cầu của từng tuyến CSSK, có giám 
sát chất lượng đào tạo, xác định mục tiêu đầu ra. Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về 
phòng chống và quản lý BKLN, nhưng có lồng ghép các nội dung, phù hợp với nhiệm 
vụ của mỗi tuyến, ưu tiên đào tạo nhân lực y tế cơ sở. Nên có sự phối hợp đào tạo với hỗ 
trợ, giám sát chuyên môn sau đào tạo. Hình thức giám sát nên được cải tiến, nên áp dụng 
hỗ trợ qua mạng internet, điện thoại (hiện nay Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
đang áp dụng để hỗ trợ học viên Bác sĩ gia đình). Các khóa đào tạo liên tục về phòng 
chống và quản lý BKLN cần có đầu ra rõ ràng, cần theo dõi, giám sát chặt chẽ chất lượng 
đào tạo. Trong điều kiện trình độ nhân lực y tế xã còn thấp, nên xây dựng các hướng dẫn 
đơn giản, rõ ràng về quản lý các BKLN.

 ■ Có chính sách, chế độ hỗ trợ để khuyến khích cán bộ y tế cơ sở tham gia đào tạo liên 
tục, tăng cường hình thức đào tạo và hỗ trợ liên tục tại nơi làm việc cho cán bộ y tế xã. 
Cùng với chính sách hỗ trợ khuyến khích tham gia các khóa học đào tạo liên tục, thực 
hiện giải pháp bắt buộc tham gia đào tạo liên tục như cấp chứng chỉ hành nghề có thời 
hạn. Khi có đủ điều kiện thì nên triển khai thi kiểm tra trình độ tay nghề chuyên môn để 
cấp chứng chỉ thay vì xét cấp chứng chỉ như hiện nay. Nên định kỳ cấp lại chứng chỉ, 
một trong các điều kiện để cấp lại chứng chỉ là hoàn thành chương trình đào tạo liên tục. 
Việc thi cấp chứng chỉ hành nghề chỉ nên triển khai khi Việt Nam có thể tổ chức kỳ thi 
minh bạch, công bằng ở trên phạm vi toàn quốc. 

 ■ Tổ chức hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên y tế trong lĩnh vực BKLN ngay 
tại nơi làm việc. Ví dụ: bác sĩ chuyên khoa II hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên 
khoa I hỗ trợ bác sĩ mới ra trường,… Hỗ trợ của tuyến trên với tuyến dưới qua điện thoại, 
internet,… Các hỗ trợ này nên là một nhiệm vụ bắt buộc của mỗi nhân viên y tế.

3. Tài chính trong phòng chống BKLN

3.1. Kết quả, tiến bộ

Trước sự gia tăng về tỷ lệ mắc và gánh nặng bệnh tật của các BKLN, Việt Nam đã có 
những đáp ứng chính sách nhất định trong đó có đầu tư tài chính cho phòng chống BKLN. Các 
đáp ứng này bao gồm chi hoạt động thường xuyên và chi cho đầu tư từ nguồn NSNN, chính 
sách về gói BHYT và các nguồn tài trợ khác.

NSNN bắt đầu cung cấp kinh phí cho các chương trình kiểm soát và dự phòng các BKLN 
từ năm 2002. Tổng NSNN chi cho các chương trình kiểm soát và dự phòng các BKLN trong hai 
năm 2012-2013 là gần 200 tỷ đồng (Hình 52). Mặc dù kinh phí từ NSNN cho các CTMTQG 
còn hạn chế, đây là nguồn kinh phí ổn định cho các hoạt động phòng chống các BKLN. Các 
hoạt động chính được NSNN hỗ trợ là đào tạo nhân viên y tế, sàng lọc, xây dựng các mô hình 
quản lý điều trị bệnh nhân, truyền thông giáo dục sức khoẻ, giám sát và đánh giá.
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Hình 52: NSNN phân bổ cho chương trình phòng chống BKLN 2012-2013

36 35,6

33 32,6

36 35,8

75 74,2

15 14,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2013

T
ỷ 

V
N

D

Bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính

Sức khỏe tâm thần

Đái tháo đường

Tăng huyết áp

Ung thư

Nguồn: Các công văn của Bộ Y tế về việc phân bổ ngân sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia (Số 305/
BYT-KH-TC ngày 17/1/2012; Số. 6941/BYT-KH-TC ngày 11/10/2012).

Mặc dù nguồn kinh phí nhà nước cấp còn hạn hẹp nhưng vẫn là nguồn tài chính bảo đảm 
các hoạt động theo kế hoạch trong các CTMTQG phòng chống BKLN. Các hoạt động này chủ 
yếu bao gồm: đào tạo năng lực cán bộ y tế, sàng lọc, xây dựng mô hình quản lý điều trị bệnh 
nhân, truyền thông, theo dõi đánh giá.

Bên cạnh việc chi tiêu cho hoạt động thường xuyên, nguồn NSNN cũng được đầu tư cho 
việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa phụ vụ điều trị các BKLN.... Theo 
Quyết định số 930/QĐ-TTg (2009), NSNN cũng được phân bổ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
cho 35 bệnh viện chuyên khoa tâm thần cùng với 5 bệnh viện và trung tâm ung thư.

Bên cạnh đó, kinh phí từ BHYT cũng là nguồn tài chính quan trọng cho hoạt động khám 
chữa bệnh cho các BKLN. Cùng với việc tăng độ bao phủ BHYT theo lộ trình thực hiện BHYT 
toàn dân, phạm vi quyền lợi của BHYT ngày càng được mở rộng, đáp ứng yêu cầu khám chữa 
bệnh ngày càng tăng cao cho người có thẻ BHYT, trong đó có các BKLN. Danh mục thuốc 
thanh toán BHYT theo Thông tư 31/2012/TT-BYT gồm 1243 tên thuốc trong đó có đầy đủ các 
nhóm thuốc cho điều trị các BKLN từ điều trị ung thư (57 thuốc và 57 chất phóng xạ), các bệnh 
tim mạch (97 thuốc), điều trị rối loạn tâm thần (38 thuốc) đến đái tháo đường (11 thuốc)…Tổng 
số dịch vụ kỹ thuật cho KCB đang được BHYT thanh toán lên  tới hơn 17 000 dịch vụ trong đó 
có nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn dùng cho điều trị BKLN như can thiệp tim mạch, điều 
trị ung thư bằng thuốc phóng xạ, phẫu thuật sử dụng dao Gamma…Ngoài ra, kinh phí cho hoạt 
động phòng chống BKLN còn được huy động từ nguồn khác như nguồn viện trợ và vốn vay và 
đóng góp của bệnh nhân qua viện phí. 

3.2. Khó khăn, hạn chế

Tài chính cho phòng chống BKLN sử dụng từ nhiều nguồn, thiếu lồng ghép, đang bị cắt 
giảm, không tương xứng với gánh nặng của các BKLN

Thực tế rất khó có được số liệu thống kê chi tiết về tỷ trọng các nguồn tài chính này trong 
tổng kinh phí cho hoạt động phòng chống BKLN. Hiện nay các nguồn tài chính chia cắt, rời rạc 
theo từng chương trình phòng chống BKLN. Mặt khác, hệ thống dự phòng và điều trị gần như 
tách rời về cả tổ chức, nhân lực cũng như kinh phí. Kinh phí cho hoạt động điều trị bao gồm 
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các nguồn từ NSNN, BHYT và bệnh nhân tự trả. Kinh phí cho hoạt động dự phòng chủ yếu từ 
nguồn NSNN thông qua nguồn ngân sách chi thường xuyên cấp cho các đơn vị dự phòng và 
kinh phí cho các CTMTQG. 

Mức kinh phí hiện tại cho hoạt động phòng chống BKLN khá hạn hẹp. Theo số liệu Tài 
khoản y tế quốc gia 2011, tổng kinh phí cho hoạt động phòng chống BKLN chiếm 3,5% tổng 
chi y tế quốc gia và chiếm 12,5% tổng chi cho toàn bộ hoạt động dự phòng và nâng cao sức 
khỏe. Phân tích số liệu thống kê giai đoạn 2005-2011 cho thấy tỷ lệ chi cho phòng chống BKLN 
trong tổng chi y tế quốc gia tăng không đáng kể, từ 2,5% lên 3,5%. Trong khi tỷ lệ mắc BKLN 
chiếm tới 2/3 tổng số ca mắc các bệnh tật và gánh nặng bệnh tật do BKLN chiếm tới hơn 70% 
tổng gánh nặng bệnh tật của nước ta thì rõ ràng nguồn tài chính dành cho hoạt động dự phòng 
bệnh này hoàn toàn không tương xứng. Khoản viện trợ cho các dự án phòng, chống BKLN 
trong CTMTQG vẫn còn rất thấp. 

Phân tích nguồn kinh phí cho các CTMTQG cho thấy, ngân sách cấp cho chương trình 
mục tiêu phòng chống 5 BKLN (ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm 
thần, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản) trong tổng kinh phí CTMTQG y tế khá 
thấp chỉ chiếm 12,7% năm 2013 giảm so với năm 2012 (15,6%). Thậm chí, kinh phí năm 2014 
phân bổ cho các chương trình phòng chống BKLN năm 2014 bị cắt giảm tới 66% so với kinh 
phí năm 2013 và chỉ đáp ứng mức bình quân 23% so với dự toán do các chương trình xây dựng 
cho năm 2014 (Hình 53). 

Hình 53: Kinh phí cấp cho các CTMTQG phòng chống BKLN 2012-2014
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Nguồn: Các công văn của Bộ Y tế về việc phân bổ ngân sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia (Số 305/
BYT-KH-TC ngày 17/1/2012; Số. 6941/BYT-KH-TC ngày 11/10/2012 và Số 6517/BYT-KH-TC ngày 14/10/2013).

Nhiều hoạt động phòng chống BKLN không được chi trả từ quỹ BHYT, do y tế dự phòng 
không nằm trong phạm vi quyền lợi BHYT; chưa có hướng dẫn chi trả đối với các dịch vụ sàng 
lọc chẩn đoán sớm, hạn chế năng lực của y tế cơ sở và sự hạn chế trong danh mục thuốc được 
BHYT chi trả ở y tế cơ sở. 

Đối với các dịch vụ dự phòng, phạm vi quyền lợi của BHYT hiện nay chỉ tập trung chủ 
yếu vào các dịch vụ khám chữa bệnh. Các dịch vụ khám sàng lọc bệnh không được đưa vào 
phạm vi quyền lợi BHYT trong Luật BHYT sửa đổi. Mức độ bao phủ của BHYT đối với dịch 
vụ liên quan đến các BKLN còn một số hạn chế do các nguyên nhân sau đây: 

Do năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc và điều trị các BKLN hiện nay tại tuyến y tế 
cơ sở còn rất hạn chế, bệnh nhân BHYT phải chuyển tuyến hoặc vượt tuyến lên bệnh viện tỉnh 
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hay TƯ để hưởng các dịch vụ liên quan đến điều trị và chăm sóc BKLN. Các quy định chuyển 
tuyến và rào cản về địa lý và điều kiện đi lại đang hạn chế mức độ thụ hưởng quyền lợi từ BHYT 
đố với bệnh nhân BHYT bị mắc BKLN. 

Danh mục thuốc được BHYT chi trả theo các tuyến chuyên môn kỹ thuật chưa phù hợp 
với yêu cầu điều trị cũng như tính chi phí - hiệu quả trong phòng chống BKLN. 

Theo quy định, BHYT không chi trả các dịch vụ y tế đang được NSNN bao cấp. Do đó, 
khi CTMTQG bao gồm việc cấp thuốc điều trị như chương trình tâm thần thì thuốc cho bệnh 
nhân tâm thần sẽ không được BHYT thanh toán nữa. Trên thực tế, đang nảy sinh vướng mắc 
là trong khi kinh phí cho chương trình MTQG phòng chống BKLN bị cắt giảm tới 66%, việc 
cung cấp thuốc của chương trình theo đó cũng giảm mạnh nhưng lại chưa có hướng dẫn chế độ 
thanh toán BHYT kịp thời để bù đắp sự thiếu hụt trong bảo đảm thuốc cho bệnh nhân. Kết quả 
là bệnh nhân lại phải tự chi trả cho các chi phí điều trị này. 

Phạm vi quyền lợi của BHYT hiện nay chưa bao gồm đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho 
phòng chống BKLN. Ngoài một mảng lớn các dịch vụ dự phòng BKLN như đã nêu trên, ngay 
cả dịch vụ điều trị và chăm sóc trong một số trường hợp cũng nằm ngoài phạm vi thanh toán 
BHYT như tự tử (thường được xem là hậu quả của rối loạn tâm thần) hoặc không có trong các 
dịch vụ được chi trả qua BHYT (không có trong biểu giá viện phí như dịch vụ tư vấn tâm lý - có 
vai trò quan trọng trong điều trị và chăm sóc bệnh trầm cảm). 

Theo số liệu khảo sát toàn cầu của WHO, các nguồn tài chính chủ yếu cho phòng chống 
BKLN tại các quốc gia trên thế giới bao gồm: NSNN, viện trợ, BHYT và nguồn thu thuế dành 
riêng cho phòng chống BKLN như thuế tiêu thụ thuốc lá (earmarked tax). Trong số này, kinh 
phí từ NSNN là nguồn được sử dụng ở nhiều quốc gia nhất, chiếm 84% các quốc gia khảo sát 
[228]. BHYT có vai trò quan trọng trong chi trả các dịch vụ chăm sóc và điều trị BKLN, đặc 
biệt tại các nước có hệ thống BHYT quốc gia. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, BHYT là nguồn 
tài chính cho điều trị các BKLN tại 57% các nước thành viên của WHO. Tỷ lệ này tại châu Âu 
lên tới 84% [228].

Nguồn NSNN cho phòng chống BKLN bị cắt giảm, chậm phân bổ, trong khi gánh nặng 
BKLN tăng lên.

Trong khi gánh nặng bệnh tật của BKLN ngày càng gia tăng và chiếm tỷ lệ tới 71% tổng 
gánh nặng bệnh tật và tử vong quốc gia thì ngân sách ngân sách cho các CTMTQG lại bị cắt 
giảm. Từ năm 2013, các CTMTQG bị cắt giảm kinh phí truyền thông nên cũng gây khó khăn 
cho hoạt động của các chương trình, dự án. Đến năm 2014, hầu hết các CTMTQG đều bị cắt 
giảm, trong đó các chương trình phòng chống BKLN bị cắt giảm rất lớn, tới 68% như chương 
trình phòng chống ung thư và phòng chống hen và bệnh VPTNMT. Trong khi đó, mức chi ngân 
sách thường xuyên cho y tế dự phòng khá thấp (có tỉnh ngoài lương chỉ chi 13 triệu đồng/biên 
chế) [49]. Nhiều khả năng năm 2015 sẽ không còn kinh phí cho CTMTQG. Lý do chủ yếu được 
đưa ra theo một số chuyên gia là nguồn NSNN hạn hẹp. 

Bên cạnh sự thiếu hụt nguồn tài chính cho phòng chống BKLN, kinh phí từ NSNN cấp 
cho các CTMTQG thường rất chậm, gây khó khăn cho việc triển khai cũng như hạn chế hiệu 
quả các chương trình. Việc thẩm định và phê duyệt Chương trình còn kéo dài và thậm chí được 
phê duyệt muộn hơn chu kỳ kế hoạch 5 năm (ngày 04/9/2012 mới được phê duyệt Chương trình 
giai đoạn 2012-2015) nên khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch của những năm đầu chu kỳ 
[65]. Chương trình phòng chống đái tháo đường được phê duyệt cùng với các chương trình mục 
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tiêu Quốc gia khác vào năm 2002 theo Quyết định số 77/2002/TTg ngày 17/6/2002 Thủ tướng 
chính phủ. Đến năm 2008, Quyết định số 172/2008/QĐ-TTg ngày 19/12/2008 của Thủ Tướng 
Chính Phủ đã phê duyệt bổ sung chương trình phòng chống đái tháo đường vào chương trình 
mục tiêu y tế quốc gia. Tuy nhiên, chương trình phòng chống đái tháo đường mới chỉ thực sự bắt 
đầu được hoạt động kể từ năm 2009 mặc dù chương trình đã có xây dựng mục tiêu và kế hoạch 
hoạt động cho giai đoạn 2006-2010. Lý do chủ yếu là kinh phí trong giai đoạn 2006-2010 được 
thực hiện theo công văn số 1298/ TTCP ngày 20/8/2009 về việc phê duyệt kinh phí triển khai 
các hoạt động, đồng thời Thông tư số 36/TTLB-BTC-BYT hướng dẫn triển khai muộn và chỉ 
bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2010. Chính vì vậy, các hoạt động của Chương trình trong giai 
đoạn 2006-2010 mới thực hiện từ giữa năm 2010. 

Thời gian lập kế hoạch và phân bổ vốn cho các Chương trình/Dự án cũng như phân bổ 
vốn của Chương trình/Dự án cho các địa phương và các Bộ/Ngành triển khai Chương trình/Dự 
án thường rất gấp và trong thời gian rất ngắn. Do đó, chưa đảm bảo được tính hiệu quả và đầy 
đủ của kế hoạch hàng năm. Hơn nữa, việc lập kế hoạch hàng năm của các Dự án/Chương trình 
theo kế hoạch chung và mục tiêu của giai đoạn 5 năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Tuy nhiên, ngân sách hàng năm được Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân 
bổ hàng năm thấp hơn nhiều so với kế hoạch nên rất khó khăn trong việc triển khai và đảm bảo 
các mục tiêu của Dự án/Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mặc dù nguồn tài chính còn hạn hẹp cho phòng chống BKLN song chưa được phân bổ, 
sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất, do sự tách biệt nguồn tài chính cho y tế dự phòng và điều trị, 
phân bổ cho y tế dự phòng chưa cân xứng, chủ yếu cho điều trị ở tuyến trên, chưa ưu tiên phân 
bổ tài chính cho các can thiệp có hiệu quả (best buy).

Trong khi nguồn kinh phí cho phòng chống các BKLN khá hạn hẹp và không đáp ứng 
nhu cầu, hiệu quả trong phân bổ và sử dụng kinh phí này cũng còn nhiều hạn chế. Trước hết, 
việc chia cắt trong phân bổ kinh phí giữa các chương trình theo bệnh cũng như phân tách kinh 
phí theo các hoạt động dự phòng và điều trị như hiện nay là phương thức không phù hợp và 
hiệu quả. Một trong các chiến lược hàng đầu được WHO khuyến cáo các nước thành viên là 
các hoạt động phòng chống 4 BKLN đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại các nước có thu 
nhập thấp và trung bình bao gồm tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và đái tháo đường 
cần phải được phối hợp và điều phối chung [229]. Các quốc gia cần xây dựng một Chương trình 
hành động chung cấp quốc gia phòng chống BKLN, theo đó các hoạt động và nguồn lực được 
điều phối, lồng ghép một cách hiệu quả. 

Về tổng thể, phân bổ kinh phí y tế hiện vẫn tập trung chủ yếu cho lĩnh vực điều trị, các 
hoạt động dự phòng và nâng cao sức khỏe chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức. Tổng kinh 
phí cho hoạt động dự phòng và nâng cao sức khỏe nói chung chỉ chiếm 25,9% tổng chi phí y tế 
toàn xã hội. Nếu phân tích riêng cho các BKLN, tỷ lệ này chắc còn thấp hơn. Mặt khác, trong 
kinh phí cho điều trị cũng chủ yếu tập trung cho các bệnh viện tuyến trên. Số liệu KCB BHYT 
cho thấy, hai phần ba kinh phí từ BHYT chi trả cho các bệnh viện tỉnh và trung ương. Tuyến y 
tế cơ sở bao gồm bệnh viện huyện và trạm y tế xã với hơn 80% số người có BHYT đang đăng 
ký KCB ban đầu song chỉ được sử dụng hơn 30% tổng kinh phí BHYT. Các hoạt động dự phòng 
và quản lý sức khỏe cộng đồng chưa được quan tâm và đầu tư thỏa đáng. Theo khuyến cáo của 
WHO, một trong các chiến lược quan trọng trong phòng chống BKLN là phải lồng ghép vào 
các hoạt động CSSKBĐ để tăng cường dự phòng, phát hiện và điều trị sớm các BKLN [125]. 

Việc phân bổ và sử dụng kinh phí giữa các chương trình và giữa các hoạt động trong mỗi 
chương trình chưa mang tính chiến lược, đặc biệt là chiến lược lựa chọn các can thiệp, dịch vụ 
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có bằng chứng về hiệu quả chi phí. Theo WHO, việc phòng chống BKLN hoàn toàn có thể thực 
hiện thành công không phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia [108]. WHO 
đã công bố danh mục 10 can thiệp là lựa chọn hàng đầu để đầu tư cho phòng chống BKLN 
(Bảng 23). Tất cả các can thiệp này đều là các can thiệp dự phòng yếu tố nguy cơ và thực hiện 
trên quy mô dân số. 

Bên cạnh 10 can thiệp này WHO cũng đưa ra danh sách các can thiệp có hiệu quả chi 
phí cao cho phòng chống BKLN cho các quốc gia lựa chọn, bao gồm cả gói dịch vụ thiết yếu 
trong CSSKBĐ để phòng chống BKLN với nguồn lực hạn chế [230].(Xem bảng 41 bên dưới) 

Phương thức chi trả không khuyến khích chẩn đoán phát hiện sớm và điều trị BKLN ở 
giai đoạn đầu.

Các dịch vụ dự phòng và điều trị BKLN vẫn được chi trả chủ yếu theo các phương thức 
truyền thống mang tính thụ động, không khuyến khích các dịch vụ y tế có chất lượng và phù 
hợp với mục tiêu kiểm soát BKLN như phát hiện sớm và quản lý BKLN tại cộng đồng. Cho 
đến nay, chi trả theo phí dịch vụ vẫn là phương thức phổ biến đang được áp dụng. Phương thức 
chi trả này hiện nay đang tạo sự khuyến khích mạnh mẽ đối với cung ứng dịch vụ điều trị, chủ 
yếu tại các bệnh viện tuyến trên, làm gia tăng sự chia cắt giữa các tuyến điều trị. Tất cả các 
yếu tố này đi ngược lại với các chiến lược hiệu quả phòng chống BKLN, trong đó phải ưu tiên 
dự phòng, nâng cao sức khỏe, chú trọng hoạt động CSSKBĐ, tăng cường chăm sóc liên tục và 
lồng ghép đối với các BKLN mạn tính. Để giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do BKLN gây 
ra, công tác dự phòng cần được đặc biệt chú trọng. Hầu hết nguyên nhân của các BKLN đều 
đã được xác định. 80% bệnh tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường týp 2 và 40% bệnh ung thư 
có thể phòng tránh được nếu các yếu tố nguy cơ bị loại trừ [231]. Trong khi chi phí điều trị các 
BKLN thường khá cao, đặc biệt khi phát hiện muộn, bởi vậy cần thực hiện các can thiệp dự 
phòng có hiệu quả chi phí cao [231].

Phương thức chi trả không khuyến khích nhân viên y tế

Hiện nay, mức chi cho hoạt động của các CTMTQG chưa phù hợp, rất hạn chế và không 
khuyến khích được nhân viên y tế. Cụ thể là theo Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTC-
BYT về hướng dẫn chi phí cho một số chương trình mục tiêu Quốc gia, trong đó có quy định 
chi cho chương trình phòng chống đái tháo đường có những khoản mục chưa hợp lý như mức 
chi hỗ trợ cộng tác viên lập danh sách, chọn mẫu, gửi giấy mời, đôn đốc đối tượng khám sàng 
lọc: 50 000 đồng/xã, phường/ngày; mỗi xã, phường tối đa 5 ngày/đợt khám sàng lọc, chi hỗ 
trợ người thực hiện khám sàng lọc phát hiện bệnh nhân đái tháo đường (ngoài chế độ công tác 
phí hiện hành). Đối với người làm trực tiếp chỉ được 50 000 đồng/người/ngày nhưng tối đa chỉ 
được 10 người/đợt khám sàng lọc). Hơn nữa, quy định cho phép chi theo dõi định kỳ bệnh nhân 
đái tháo đường là 5000 đồng/bệnh nhân/tháng nhưng lại chỉ cho phép chi 200 000 đồng/cơ sở 
y tế/tháng là hoàn toàn không phù hợp, không khuyến khích được hoạt động theo dõi quản lý 
bệnh nhân. Các mức chi khác như chi xét nghiệm phát hiện đái tháo đường, tổng hợp số liệu, 
viết báo cáo kết quả khám sàng lọc, chi thuê bàn, ghế, phông, bạt,.. phục vụ công tác khám sàng 
lọc. Chi quản lý bệnh nhân: Chi hỗ trợ cơ sở y tế trực tiếp quản lý bệnh nhân để lập hồ sơ đều 
không phù hợp với giá cả thị trường và nhiều khi các cán bộ phải tự bỏ tiền túi ra để mua xăng, 
xe đi công tác.

Qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy việc chuyển kinh phí và hoạt động truyền 
thông của các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế cho Trung tâm Truyền thông Giáo dục 
sức khỏe trong khi chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể về vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối 
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hợp giữa các đơn vị chuyên môn quản lý chương trình với Trung tâm Truyền thông Giáo dục 
sức khỏe đã có những tác động không mong muốn tới hoạt động truyền thông của chương trình. 

Cơ chế tài chính hiện hành và thiết kế hệ thống cung ứng dịch vụ y tế chưa bảo vệ được 
người dân trước chi phí y tế thảm họa do BKLN

Các BKLN đang và sẽ tạo gánh nặng kinh tế to lớn đối với các quốc gia cũng như ảnh 
hưởng tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế xã hội toàn cầu. Theo ước tính, các BKLN là 
nguyên nhân của 63% số ca tử vong trên toàn thế giới, trong số đó 80% thuộc về các nước có 
thu nhập trung bình và thấp. Theo tính toán của các nhà kinh tế, trong vòng 20 năm tới, các 
BKLN sẽ gây tổn thất kinh tế là 47 000 tỷ USD bằng 75% tổng GDP toàn cầu năm 2010 [119]. 
Các nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ mắc BKLN tăng lên 10% sẽ làm giảm 0,5% tốc độ tăng trưởng 
kinh tế hằng năm [108]. Gánh nặng chi phí điều trị các BKLN cũng là nguyên nhân khiến hàng 
triệu hộ gia đình trên thế giới rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính và thậm chí rơi vào cảnh 
đói nghèo. Tại Việt Nam, một nghiên cứu về gánh nặng tài chính do BKLN đối với hộ gia đình 
cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của chi phí điều trị BKLN đối với tình trạng mắc chi phí y tế thảm 
họa và nghèo hóa do chi phí y tế. Tỷ lệ mắc chi phí thảm họa ở hộ gia đình có ít nhất 1 người 
mắc BKLN là 14,6% cao hơn so với hộ gia đình không có người mắc BKLN (4,2%). Tương 
tự, tỷ lệ bị nghèo hóa do chi phí y tế ở hộ gia đình có ít nhất 1 người mắc BKLN là 7,6% cao 
hơn so với hộ gia đình không có người mắc BKLN (2,3%). Xác suất mắc chi phí y tế thảm họa 
và nghèo hóa do chi phí y tế ở hộ gia đình có ít nhất 1 người mắc BKLN cao hơn so với hộ gia 
đình không có người mắc BKLN là 3,2 lần và 2,3 lần [232]. Nguyên nhân của thực trạng này 
có thể kể đến một số yếu tố như sau:

 ■ Chi phí điều trị BKLN thường cao, đặc biệt có thể kể đến là thuốc điều trị ung thư, can 
thiệp tim mạch (Bảng 38).

 ■ Các BKLN thường là bệnh mạn tính, thời gian điều trị kéo dài.

 ■ Chi phí gián tiếp lớn: Do năng lực điều trị các BKLN tuyến huyện, xã hạn chế nên người 
bệnh phải đến các bệnh viện tuyến trên, đẫn đến chi phí đi lại, ăn ở cũng như chi phí y 
tế cao hơn nhiều lần so với điều trị tại tuyến dưới.

 ■ Việc phát hiện sớm các BKLN chưa đạt được kết quả mong đợi, do đó tỷ lệ bệnh nhân 
phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến chi phí điều trị càng lớn và hiệu quả hạn chế.

Bảng 38: Chi phí điều trị ung thư và thực hiện can thiệp tim mạch tại Việt Nam

TT Can thiệp/thuốc Chi phí/năm Chi phí/đợt điều trị

1 Thuốc chống thải ghép  31 374 000 

2 1 lần đặt stent  60 000 000 

3 Thuốc điều trị ung thư: Herceptin  503 546 000 

4 Thuốc điều trị ung thư: Nevaxar  1 416 000 960 

5 Thuốc điều trị ung thư phổi Erlotinib  480 000 000 

6 Thuốc điều trị ung thư phổi Gefitinib  432 000 000 

7 Thuốc điều trị ung thư tế bào Sorafenib  1 416 000 000 
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TT Can thiệp/thuốc Chi phí/năm Chi phí/đợt điều trị

8 Thuốc điều trị ung thư đại trực tràng di căn và 
ung thư tế bào vẩy vùng đầu cổ Cetuximad 600 000 000 

9 Thuốc điều trị ung thư dạ dày, vú  800 000 000 

3.3. Các vấn đề ưu tiên

Phân tích thực trạng tài chính cho phòng chống BKLN trên đây thấy nổi lên một số vấn 
đề ưu tiên cần giải quyết để hệ thống tài chính y tế đáp ứng một cách phù hợp với các mục tiêu 
phòng chống BKLN: 

 ■ Phòng chống BKLN chưa được xác định ưu tiên thỏa đáng trong phân bổ kinh phí, nhất 
là kinh phí cho kiểm soát các yếu tố nguy cơ, sàng lọc chẩn đoán sớm. Nguồn tài chính 
không đủ đáp ứng yêu cầu: tỷ lệ mắc BKLN tăng cao so với khả năng đáp ứng của hệ 
thống y tế về cả nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn tài chính ứng phó. 

 ■ Chưa có cơ chế tài chính bền vững cho chăm sóc người bệnh mắc BKLN (chưa tổ chức 
chương BHYT người cao tuổi, cho người mắc bệnh mạn tính). Chưa tạo nguồn tài chính 
cho nâng cao sức khỏe từ thuế thuốc lá, thuế rượu bia.

 ■ Việc phân bổ nguồn tài chính chưa phù hợp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phòng 
chống BKLN (chia cắt theo các dự án, tách rời giữa dự phòng và điều trị, tập trung cho 
dịch vụ bệnh viện). Chưa có một kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống BKLN kèm 
theo một chiến lược tài chính phù hợp.

 ■ Hiệu quả sử dụng nguồn tài chính cho phòng chống BKLN hạn chế: chưa có chiến lược 
lựa chọn các can thiệp có tính hiệu quả chi phí tốt, chưa xây dựng được gói dịch vụ thiết 
yếu đối với BKLN.

 ■ Phương thức chi trả chưa phù hợp, dựa trên chi trả theo phí dịch vụ: khuyến khích dịch 
vụ bệnh viện, không khuyến khích CSSKBĐ, dự phòng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 ■ Diện bao phủ BHYT mới đạt 68,5% dân số, trong khi ngân sách từ BHYT hạn hẹp, phạm 
vi chi trả bị giới hạn. BHT không chi trả một số dịch vụ phòng chống BKLN - chưa có 
hướng dẫn thanh toán BHYT cho sàng lọc một số bệnh theo Luật BHYT, không thanh 
toán chi phí tư vấn, chi phí điều trị tự tử, chi phí của một số phương pháp điều trị trong 
lĩnh vực tâm thần. Vướng mắc trong thanh toán BHYT đối với các chi phí thuốc khi 
nguồn từ NSNN bị cắt giảm.

3.4. Khuyến nghị

 ■ Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng kế hoạch hành động cấp độ quốc gia phòng chống BKLN 
bao gồm kế hoạch về tài chính thực hiện Kế hoạch này.

 ■ Cần tăng kinh phí cho hoạt động phòng chống BKLN: từ NSNN, BHYT và Quỹ phòng 
chống tác hại của thuốc lá …

 ■ Cần sửa đổi Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn để tăng mức độ bao phủ BHYT đối 
với các dịch vụ đáp ứng nhu cầu phòng chống KLN dựa trên cách tiếp cận dựa vào bằng 
chứng.
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 ■ Cần tăng cường ưu tiên trong phân bổ kinh phí cho lĩnh vực dự phòng, nâng cao sức 
khỏe, CSSKBĐ, giám sát BKLN.

 ■  Cần xác định gói dịch vụ cơ bản phòng chống BKLN dựa trên bằng chứng về hiệu quả 
chi phí.

 ■ Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu cung cấp bằng chứng về hiệu quả chi phí đối với các 
can thiệp liên quan đến BKLN.

4. Dược và trang thiết bị y tế 
Tiếp cận được thuốc thiết yếu và công nghệ y tế có chất lượng với giá hợp lý là một trong 

những yêu cầu cơ bản trong dự phòng và kiểm soát BKLN. Các chính sách có hiệu quả để tiếp 
cận thuốc thiết yếu bao gồm lựa chọn thuốc quốc gia, hướng dẫn điều trị chuẩn dựa trên bằng 
chứng và chính sách khuyến khích sử dụng thuốc thiết yếu [233]. 

Một số lựa chọn chính sách liên quan tới dược và trang thiết bị y tế trong phòng chống 
BKLN được WHO khuyến nghị như sau: 

 ■ Tăng cường khả năng tiếp cận với thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và các công nghệ y tế có 
chất lượng, an toàn, hiệu quả ở mức giá chấp nhận được.

 ■ Áp dụng chiến lược quốc gia dựa trên bằng chứng để cải thiện tiếp cận của bệnh nhân 
với các thuốc có giá cả phải chăng (bằng cách chọn các loại thuốc phù hợp vào danh sách 
thuốc thiết yếu, tách biệt kê đơn và bán thuốc, quản lý giá thuốc). 

 ■ Thúc đẩy mua sắm và sử dụng thuốc (phòng chống BKLN) an toàn, chất lượng, hiệu 
quả với mức giá hợp lý, bao gồm thuốc generic, vắc xin phòng một số loại ung thư liên 
quan đến bệnh lây nhiễm bằng các biện pháp quản lý chất lượng thuốc, ưu tiên trong 
thủ tục đăng ký thuốc, thay thế thuốc bằng thuốc generic, bắt buộc sử dụng tên INN 
(international non-proprietary names) trong mua sắm, có chế độ khuyến khích tài chính, 
giáo dục người kê đơn cũng như người bệnh. 

 ■ Tăng tính sẵn có của các trang bị cấp cứu và thuốc thiết yếu trong điều trị sơ cứu, cấp 
cứu BKLN. 

Để bảo đảm người dân có thể tiếp cận thuốc và trang thiết bị phòng chống BKLN, WHO 
khuyến cáo danh mục tối thiểu các thuốc thiết yếu và trang thiết bị cho tuyến CSSKBĐ tại các 
nước có thu nhập thấp, bao gồm 34 loại thuốc và 21 thiết bị y tế, trong đó có 11 thiết bị tối thiểu 
và 10 thiết bị bổ sung (Bảng 39).

Dưới đây sẽ phân tích về đáp ứng của hệ thống y tế Việt Nam đối với việc bảo đảm tiếp 
cận thuốc thiết yếu và công nghệ y tế trong phòng chống BKLN, bao gồm các nội dung lựa 
chọn thuốc thiết yếu, bảo đảm sự sẵn có của thuốc thiết yếu, hướng dẫn điều trị chuẩn, khuyến 
khích sử dụng thuốc thiết yếu, quản lý giá thuốc thiết yếu và công nghệ y tế và xác định các vấn 
đều ưu tiên và khuyến nghị giải pháp khắc phục.

4.1. Kết quả, tiến bộ

4.1.1. Về lựa chọn thuốc 
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Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc được BHYT chi trả đã bao phủ hầu hết 
các thuốc điều trị BKLN. Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Danh mục 
Thuốc thiết yếu, có tham khảo Danh mục Thuốc thiết yếu của WHO. Năm 2013, Bộ Y tế đã 
ban hành Danh mục Thuốc thiết yếu lần thứ VI, kế thừa Danh mục Thuốc thiết yếu Việt Nam 
lần thứ V, đồng thời tham khảo Danh mục Thuốc thiết yếu hiện hành của WHO, các hướng dẫn 
điều trị của Bộ Y tế Việt Nam. Các tiêu chí lựa chọn thuốc bao gồm: (i) Bảo đảm hiệu quả, an 
toàn cho người sử dụng; (ii) Sẵn có với số lượng đầy đủ, có dạng bào chế phù hợp với điều kiện 
bảo quản, cung ứng và sử dụng; (iii) Phù hợp với mô hình bệnh tật, phương tiện kỹ thuật, trình 
độ của thầy thuốc và nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; và (iv) Giá cả hợp lý. 
Danh mục Thuốc thiết yếu lần thứ VI của Việt Nam bao gồm 466 thuốc tân dược68, chia thành 
29 nhóm thuốc theo tác dụng dược lý. 

Song song với Danh mục thuốc thiết yếu, Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sử dụng tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán. Phần lớn thuốc cần thiết để điều 
trị BKLN hiện đã có trong danh mục thuốc chủ yếu, được BHYT chi trả69. Tất cả 34 thuốc trong 
danh mục thuốc tối thiểu đề phòng chống các BKLN tại tuyến y tế CSSKBĐ theo khuyến cáo 
của WHO đã có trong danh mục thuốc chủ yếu nói trên. 

4.1.2. Về chính sách khuyến khích sử dụng thuốc thiết yếu và hướng dẫn điều trị chuẩn 
trong điều trị BKLN

Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số BKLN, bao gồm (i) 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp (Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010); 
(ii) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường týp 2 (Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 
9/9/2011); 3) Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản đã được Bộ Y tế ban hành từ năm 
2009 (Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04/12/2009). Các tài liệu trên hướng dẫn sử dụng 
thuốc generic trong điều trị BKLN, là tài liệu đào tạo nhân viên y tế và được sử dụng rộng rãi 
trên toàn quốc. 

4.1.3. Về quản lý giá thuốc 

Kiểm soát giá thuốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế; một số giải 
pháp mới để quản lý chống tăng giá thuốc (trong đó có quy định đấu thầu thuốc mới) được thực 
hiện, đạt được kết quả tốt trong năm qua (xem chi tiết tại chương II của báo cáo này). Nghiên 
cứu giá thuốc generic và biệt dược theo phương pháp của WHO cho thấy giá trúng thầu ở Việt 
Nam ở mức thấp hơn hoặc trung bình so với số liệu quốc tế [66]. Tại nhiều địa phương, giá trị 
thuốc trúng thầu đã giảm được 20-30% so với giá kế hoạch của các gói thầu [49]. 

4.1.4. Về trang thiết bị y tế thiết yếu phòng chống BKLN

Bộ Y tế đã quy định về danh mục trang thiết bị cho từng tuyến CSSK; hầu hết các trang 
thiết bị y tế cần thiết cho chẩn đoán và điều trị BKLN đã được Bộ Y tế quy định trong danh mục 
trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công. Trạm y tế xã có bác sĩ được trang bị máy đo huyết áp, 
máy xét nghiệm sinh hóa đơn giản, máy xét nghiệm nước tiểu đơn giản70, tuy nhiên, nhiều thiết 
bị cần thiết cho quản lý BKLN chưa có trong danh mục (chi tiết xem mục tiếp theo).

68 Thông tư 45/2013/TT-BYT.
69 Thông tư số 01/TTHN/BYT
70 Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sửa đổi trang thiết bị 
y tế trạm y tế xã có bác sĩ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa 
khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế.
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4.2. Khó khăn, hạn chế

4.2.1. Hạn chế tiếp cận thuốc thiết yếu điều trị BKLN tại tuyến y tế cơ sở

 Một số thuốc điều trị BKLN không sẵn có tại các cơ sở y tế công, đặc biệt tại các trạm 
y tế xã, phường. Tất cả 34 thuốc thiết yếu tối thiểu để phòng chống BKLN theo khuyến cáo của 
WHO đã có trong danh mục thuốc chủ yếu được quỹ BHYT thanh toán, tuy nhiên, trong số 34 
thuốc tối thiểu thì có 11 loại thuốc không có trong danh mục thuốc được sử dụng tại y tế xã, 
phường (Bảng 39). Ngoài ra, một số thuốc tuy đã có trong danh mục thuốc thiết yếu sử dụng tại 
TYT xã, phường được quỹ BHYT thanh toán nhưng không sẵn có, do cấp thuốc chậm, thiếu, 
không đáp ứng nhu cầu điều trị [69].

Bảng 39: So sánh danh mục thuốc tối thiểu phòng chống BKLN trong CSSKBĐ của 
WHO và Danh mục thuốc thiết yếu theo thông tư số 31/2011/TT-BYT71

Danh mục thuốc tối thiểu để phòng 
chống BKLN trong CSSKBĐ

Danh mục thuốc thiết yếu                                               
(Thông tư số 31/2011/TT-BYT)

Tuyến huyện Tuyến xã, phường

Thiazid
Amlodipin
Atenolol
Enalapril 
Simvastatin (-)
Insulin (-)
Metformin
Glibenclamid
Isosorbide dinitrat
Glyceryl trinitrat
Furosemid (-) 
Spironolacton
Salbutamol (-) 
Prednisolon (-)
Beclometason (-)
Aspirin
Paracetamol 
Ibuprofen (-)
Codein
Morphine (+/-)
Penicillin
Erythromycin
Amoxicillin
Hydrocortison
Epinephrin
Heparin (-)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Không có
Không có

+
+
+
+

Không có
+

Không có 
Không có
Không có

+
+

Không có
+

Không có (trừ CC)
+
+
+
+
+

Không có

71 Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ 
yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán.
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Danh mục thuốc tối thiểu để phòng 
chống BKLN trong CSSKBĐ

Danh mục thuốc thiết yếu                                               
(Thông tư số 31/2011/TT-BYT)

Tuyến huyện Tuyến xã, phường

Diazepam 
Magnesium sulphat (-)
Promethazin (-) 
Senna
Dextrose 
Glucose tiêm truyền
NaCl 0,9% 
Oxy

+
+
+
+
+
+
+
+

+
Không có
Không có

+
+
+
+
+

Một nghiên cứu về sử dụng thuốc tại trạm y tế xã tại 176 xã thuộc 48 huyện cho thấy tỷ 
lệ thuốc thiết yếu theo danh mục qui định của Bộ Y tế cho xã có bác sĩ chỉ đạt 12,5-20% [234]. 
Một nghiên cứu khác cho thấy chỉ có 57% các nhà thuốc ở các tỉnh phía nam có thuốc chống 
động kinh [235]. Một số thuốc chống loạn thần, thuốc chống động kinh đã được đưa vào kế 
hoạch đấu thầu (tỉnh Lai Châu) nhưng do có giá thấp nên không có đơn vị tham gia đấu thầu, 
dẫn tới tình trạng thiếu thuốc. 

Một số thuốc cần thiết cho điều trị BKLN chưa được chi trả từ quỹ BHYT. Một số thuốc 
điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo khuyến cáo của Chương trình Khởi 
động toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD) chưa có trong danh mục thuốc được 
BHYT chi trả ở tuyến xã. 

Quỹ BHYT chưa đáp ứng được nhu cầu KCB cho người bệnh mắc các BKLN ở tuyến 
xã, phường. Phân bổ quỹ BHYT hiện hành cho trạm y tế xã theo quy định hiện hành72 là không 
thấp hơn 10% quỹ KCB BHYT, nhưng trên thực tế các trạm y tế xã, phường thường chỉ được 
giao 10%. Mức phân bổ này không đáp ứng được yêu cầu chi phí trong trường hợp các trạm y 
tế xã có nhiều bệnh nhân mắc BKLN, cần sử dụng một số thuốc điều trị BKLN có giá cao, như 
một số thuốc điều trị điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản.

Thiếu thuốc điều trị do thiếu sự phối hợp kịp thời giữa các dự án phòng chống BKLN 
và BHXH. Thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt, động kinh được cấp miễn phí bằng nguồn 
ngân sách của các dự án phòng, chống BKLN và nguồn vốn đối ứng của địa phương, nhưng 
từ năm 2014, nguồn ngân sách cấp cho Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần bị cắt giảm chỉ còn 
khoảng 35% so với năm 2013. Nhiều địa phương chưa kịp điều chỉnh nội dung thanh toán với 
quỹ BHYT, dẫn tới tình trạng gián đoạn trong cấp thuốc điều trị.

Sự phân mảnh, không thống nhất trong chỉ định sử dụng thuốc giữa các tuyến điều trị 
tạo ra tình trạng thiếu thuốc giả tạo. Tại trạm y tế xã, phường, trong điều trị động kinh hoặc 
loạn thần, người bệnh được cấp thuốc miễn phí trong từ CTMTQG, thường là phenobarbital 
100mg (chữa động kinh), hoặc clopromazin 100g; haloperidol 2mg (thuốc chống loạn thần). 
Tuy nhiên sau khi đến khám, chữa bệnh tại cơ sở chuyên khoa tâm thần, được chỉ định dùng các 
thuốc thế hệ mới, người bệnh thường tự mua thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tuyến 
trên mà không dùng các loại thuốc thế hệ cũ do CTMTQG cấp tại tuyến xã. 

72 Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
BHYT.
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Danh mục bệnh mạn tính chưa cập nhật, không có bệnh tăng huyết áp và bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính, gây khó khăn trong tiếp cận thuốc. Cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành phố chỉ được 
khám và cấp thuốc trong vòng 15 ngày, tuyến quận/huyện là 7-10 ngày và tuyến xã/phường chỉ 
được 5 - 7 ngày cho người bệnh tăng huyết áp. Việc cấp thuốc cho bệnh mạn tính trong thời gian 
ngắn gây tốn kém cho người bệnh, giảm sự tuân thủ điều trị và giảm hiệu quả điều trị.

Chính sách ưu tiên sử dụng thuốc generic chưa hoàn thiện. Luật Dược chưa có các quy 
định cụ thể để ưu tiên sử dụng thuốc generic, thuốc thiết yếu và bảo đảm sự sẵn có thuốc thiết 
yếu. Thuốc thiết yếu chiếm tỷ trọng thấp trong danh mục thuốc được BHYT thanh toán: chỉ 
có 316 trong tổng số 1143 thuốc trong Danh mục thuốc được BHYT thanh toán là thuốc thuộc 
Danh mục thuốc thiết yếu [68]. 

Giá thuốc ngoài hệ thống y tế công vẫn chưa được quản lý tốt. Lượng thuốc tiêu thụ trên 
thị trường do hệ thống nhà thuốc tư nhân phân phối chiếm 65-70% tổng lượng thuốc sử dụng, 
nhưng chưa có giải pháp quản lý giá thuốc có hiệu quả ở khu vực này; việc thí điểm quản lý giá 
thuốc bằng thặng số bán buôn toàn chặng mới chỉ thực hiện ở khu vực nhà thuốc bệnh viện và 
chưa có đánh giá.

4.2.2. Danh mục trang thiết bị y tế tại y tế xã, phường chưa đủ đáp ứng mục tiêu phòng 
chống BKLN 

Danh mục trang thiết bị y tế tại TYT xã, phường chưa được cập nhật để đáp ứng yêu 
cầu phòng chống BKLN. Bộ Y tế đã ban hành danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị tại trạm y tế 
xã, phường có bác sĩ73 theo quyết định số 1020/QĐ-BYT năm 2004, với các trang thiết bị tiêu 
chuẩn phù hợp với các mục tiêu phòng chống bệnh dịch, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ va trẻ em. 
Tuy nhiên, các trang thiết bị theo danh mục trên chưa đủ đáp ứng được yêu cầu thực hiện các 
can thiệp thiết yếu phòng, chống BKLN ở tuyến xã. Danh mục chỉ có 5/11 thiết bị tối thiểu, khi 
đối chiếu với danh mục thiết bị y tế tối thiểu phòng chống BKLN trong CSSKBĐ của WHO 
(Bảng 40). Sáu thiết bị thiếu là những thiết bị không đắt tiền, cần thiết cho việc thực hiện các 
can thiệp tối thiểu phòng chống bệnh đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngoài ra, có những trang thiết bị tuy đã có trong danh mục tiêu chuẩn (máy xét nghiệm 
sinh hoá đơn giản) nhưng chưa thể trang bị được tại đa số các TYT xã, do thiếu nguồn tài chính, 
thiếu nhân lực được đào tạo để sử dụng thiết bị và do chi phí cơ hội lớn (số lượng xét nghiệm 
quá ít).

Bảng 40: So sánh danh mục thiết bị y tế tối thiểu phòng chống BKLN trong CSSKBĐ 
theo khuyến cáo của WHO [236].

Danh mục trang bị tối thiểu để phòng chống BKLN trong 
CSSKBĐ theo khuyến cáo của WHO

Danh mục trang thiết bị ở trạm y 
tế xã - phường có bác sĩ 

Danh mục tối thiểu

Nhiệt kế
Ống nghe
Máy đo huyết áp
Thước đo
Cân

+
+
+
+
+

73 Quyết định số 1020/QĐ-BYT.
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Thiết bị đo tốc độ thở ra tối đa (Peak flow meter)
Bình đệm, bình điều hoà của ống hít  (spacers for inhalers)
Máy đo đường huyết
Giấy đo đường huyết (Blood glucose test strips)
Giấy đo protein niệu (Urine protein test strips)
Giấy đo xê ton niệu (Urine ketones test strips)

Không có
Không có
Không có
Không có
Không có
Không có

Danh mục bổ sung

Máy khí dung
Thiết bị đo độ bão hoà oxy trong máu (Pulse oximeter)
Thiết bị xác định cholesterol máu (Blood cholesterol assay)
Máy đo lipid máu
Máy đo creatinin huyết thanh
Giấy test Troponin
Giấy test albumin niệu
Âm thoa (Tuning folk)
Máy điện tim
Máy khử rung tim

+
Không có

+
+
+

Không có
Không có
Không có

+
Không có

Nguồn: World Health Organization. Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for            
primary health care in low-resource settings. Geneva: WHO; 2010 [236].

Hình 54: Thiết bị đơn giản đo dung tích thở ra tối đa (Peak flow meter)

4.3. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Chưa có chính sách ưu tiên sử dụng và bảo đảm sự sẵn có của thuốc gốc, thuốc thiết yếu. 
Danh mục thuốc thiết yếu cho BKLN tại y tế xã, phường chưa đầy đủ, đặc biệt là thuốc 
điều trị đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, điều trị giảm nhẹ cho người bệnh 
ung thư;

 ■ Tiếp cận thuốc điều trị BKLN còn có khó khăn do thuốc chưa sẵn có trong mạng lưới 
cung ứng dịch vụ y tế, đặc biệt ở y tế xã phường, do chính sách chi trả từ quỹ BHYT cho 
một số thuốc trước đây được thanh toán từ nguồn NSNN, do bệnh đái tháo đường, tăng 
huyết áp chưa có trong danh mục bệnh mạn tính của Bộ Y tế, do nhà thầu không tham 
gia đấu thầu thuốc thiết yếu có giá thấp và do sự phối hợp điều trị giữa các tuyến điều trị;

 ■ Danh mục trang thiết bị tiêu chuẩn của TYT xã, phường có bác sĩ thiếu một số thiết bị 
đơn giản, cần thiết cho việc thực hiện các can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN.
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4.4. Khuyến nghị

Ngắn hạn

 ■ Bổ sung chính sách về việc tiếp cận, ưu tiên sử dụng thuốc gốc, thuốc thiết yếu trong 
Luật Dược.

Dài hạn

 ■ Xây dựng, chuẩn hóa danh mục thuốc điều trị BKLN; Sửa đổi danh mục thuốc được quỹ 
BHYT chi trả, bổ sung các thuốc điều trị BKLN vào danh mục để thực hiện được các can 
thiệp thiết yếu phòng, chống BKLN ở y tế cơ sở có tham khảo khuyến cáo của WHO.

 ■ Rà soát lại quy định đấu thầu thuốc, có cơ chế ưu tiên đối với thuốc đặc thù, giá thành 
thấp để tạo thuận cho đấu thầu hoặc chỉ định thầu. 

 ■ Cập nhật danh mục bệnh mạn tính, bổ sung một số BKLN vào danh mục bệnh mạn tính 
để thuận lợi cho việc kê đơn cấp thuốc cho người bệnh THA, ĐTĐ và bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính.

 ■ Sửa đổi Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 hướng dẫn thực 
hiện BHYT để điều chỉnh mức phân bổ quỹ KCB BHYT phù hợp với nhu cầu chăm sóc 
điều trị các BKLN tại y tế xã, phường.

 ■ Sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị tiêu chuẩn tại trạm y tế xã phường có bác sĩ để 
đáp ứng việc thực hiện các can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN ở y tế cơ sở có tham 
khảo khuyến cáo của WHO.

5. Hệ thống thông tin y tế và giám sát BKLN 
Trong phòng chống BKLN, theo khuyến cáo của WHO đối với giai đoạn 2008-2013, hệ 

thống thông tin y tế các quốc gia cần được tăng cường để thực hiện những nhiệm vụ sau:

 ■ Theo dõi BKLN và các yếu tố nguy cơ để cung cấp thông tin cơ bản cho quá trình thuyết 
phục, xây dựng chính sách phòng chống BKLN; không chỉ giới hạn trong việc rà soát 
ghi nhận mức độ và xu hướng của bệnh, mà còn bao gồm việc đánh giá hiệu quả, tác 
động của các can thiệp và tiến độ thực hiện các dự án.

 ■ Tăng cường hệ thống giám sát, thu thập số liệu chuẩn về các yếu tố nguy cơ, tình hình 
mắc bệnh, nguyên nhân tử vong.

 ■ Định kỳ và thường quy cung cấp các số liệu và thông tin về xu hướng BKLN và các yếu 
tố nguy cơ theo tuổi, giới, nhóm dân cư và tiến độ thực hiện kế hoạch quốc gia.

 ■ Trong giai đoạn 2013-2020, WHO xác định chi tiết hơn các nhiệm vụ theo dõi, ghi nhận 
và giám sát của hệ thống thông tin y tế trong phòng chống BKLN như sau:

 ■ Nhiệm vụ theo dõi: Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thu nhập số 
liệu thống kê y tế, tăng cường hệ thống đăng ký hộ tịch và nguyên nhân tử vong, xác định 
mục tiêu và bộ chỉ số đánh giá. Lồng ghép hệ thống theo dõi dự phòng kiểm soát BKLN 
vào hệ thống thống kê y tế quốc gia, bao gồm một số chỉ số về can thiệp nhằm đánh giá 
một cách có hệ thống xu hướng thực hiện cá can thiệp và tác động của các can thiệp.
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 ■ Ghi nhận bệnh (ung thư): xây dựng, duy trì và tăng cường hệ thống ghi nhận bệnh 
ung thư.

 ■ Giám sát: xác định bộ số liệu, nguồn số liệu và lồng ghép các số liệu vào hệ thống thông 
tin y tế quốc gia. Thực hiện định kỳ thu thập số liệu về các yếu tố nguy cơ về chuyển hóa, 
lối sống (sử dụng rượu bia, thiếu vận động, hút thuốc lá, dinh dưỡng không lành mạnh, 
quá cân, béo phì, tăng đường huyết và tăng mỡ máu), theo các nhóm tuổi, giới, hoàn 
cảnh kinh tế xã hội để theo dõi xu hướng và khắc phục sự bất bình đẳng.

Ngoài ra, WHO cũng khuyến cáo cần tăng cường ưu tiên phân bổ nguồn tài chính cho 
hệ thống theo dõi, giám sát BKLN. 

Dưới đây là đánh giá về công tác theo dõi, ghi nhận ung thư và giám sát phòng chống 
BKLN, có tham khảo các khuyến cáo của WHO nêu trên, xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến 
nghị.

5.1. Kết quả, tiến bộ

5.1.1. Về theo dõi bệnh không lây nhiễm

Hệ thống thông tin thống kê y tế của Việt Nam, bao gồm các tiểu hệ thống thông tin y tế 
từ các bệnh viện đã bắt đầu thu thập dữ liệu về BKLN từ bệnh viện. Hệ thống thông tin thống 
kê y tế do Cục Quản lý KCB quản lý, có các tiểu hệ thống thông tin y tế của các bệnh viện, thu 
thập dữ liệu và thông tin từ các bệnh viện trên toàn quốc. Tiểu hệ thống thông tin y tế của các 
bệnh viện đã bắt đầu việc thu thập và giám sát dữ liệu về các BKLN và dữ liệu về thương tích. 
Phần mềm chính được áp dụng trong các bệnh viện là một phiên bản của Medisoft. Các gói 
phần mềm khác cho từng lĩnh vực cụ thể như khám chữa bệnh, điều trị và các dịch vụ phụ trợ 
cũng đang được sử dụng tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, song khả năng tương thích 
giữa các phần mềm là rất hạn chế hoặc hầu như không có.

Các chương trình mục tiêu quốc gia y tế cũng có các tiểu hệ thống, thu thập dữ liệu 
độc lập: như Chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng 
đồng... Các thông tin y tế của các Dự án này do Trưởng ban quản lý Dự án CTMTQG triển 
khai thực hiện. 

5.1.2. Về ghi nhận ung thư 

Mô hình ghi nhận ung thư cũng dựa trên số liệu báo cáo từ bệnh viện. Số liệu về tình 
hình ung thư được ghi nhận ở Hà Nội (1988-1990) và thành phố Hồ Chí Minh (1994) đưa ra 
những con số về tỷ lệ mắc ung thư và lần đầu tiên tình hình mắc ung thư ở Việt Nam được công 
bố. Đến nay, Việt Nam đã triển khai 9 trung tâm ghi nhận ung thư tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang. 
Việc ghi nhận được thực hiện theo phương pháp chủ động (nhân viên ghi nhận chủ động tới các 
bệnh viện để tìm kiếm ca ung thư). 

5.1.3. Về giám sát BKLN

Việt Nam đã thực hiện được một điều tra quốc gia theo phương pháp STEPwise, tuy 
nhiên, do lý do về nguồn tài chính, điều tra STEPwise này chưa thực hiện nhắc lại theo định kỳ. 
Số liệu về tình hình các BKLN, nguyên nhân tử vong, gánh nặng bệnh tật và các yếu tố nguy 
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cơ được khai thác từ các nghiên cứu thuộc Dự án VINE, do Viện Chiến lược Chính sách Y tế, 
Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y tế Công cộng thực hiện.

5.2. Khó khăn, hạn chế

5.2.1. Theo dõi, giám sát BKLN

Các số liệu về BKLN và các yếu tố nguy cơ chưa đầy đủ, chưa có tính hệ thống. Hệ thống 
giám sát BKLN được thiết lập từ năm 2009, đã thực hiện được một điều tra quốc gia về yếu tố 
nguy cơ của BKLN, nhưng không duy trì hoạt động sau khi kết thúc dự án và chưa cung cấp 
được số liệu thống kê cơ bản về BKLN. Năm 2011, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Bộ chỉ 
số theo dõi, đánh giá hoạt động phòng chống BKLN74 nhưng chưa có số liệu nào được báo cáo 
chính thức theo bộ chỉ số, do phần lớn các chỉ số sẽ được xác định dựa trên kết quả điều tra quốc 
gia 5 năm một lần. Bộ chỉ số này chưa được lồng ghép vào hệ thống thống kê y tế và chưa được 
cập nhật, điều chỉnh để có sự thống nhất với Bộ chỉ số giám sát toàn cầu về BKLN của WHO.

Các dự án phòng chống BKLN thiếu sự lồng ghép trong hoạt động theo dõi, giám sát. 
Mỗi dự án có các biểu mẫu báo cáo thống kê riêng về tình hình thực hiện Dự án, bao gồm các 
chỉ số về hoạt động sàng lọc, chỉ số về tình hình quản lý, điều trị bệnh… tuy nhiên chưa có hoạt 
động kiểm tra, giám sát chất lượng của các số liệu thu thập. Mỗi dự án thực hiện một biểu mẫu 
báo cáo riêng, gây khó khăn, tạo gánh nặng công việc cho cán bộ ở tuyến dưới. Một số điều tra, 
nghiên cứu được các đơn vị khác nhau thực hiện, có sự chồng chéo, thiếu chuẩn hóa, gây khó 
khăn cho việc báo cáo số liệu và các chỉ số cơ bản.

Hệ thống đăng ký hộ tịch chưa thống kê và chưa cung cấp được dữ liệu tin cậy, đầy đủ 
về nguyên nhân tử vong. Giám sát về tử vong, về đột quỵ cũng chỉ triển khai trong phạm vi nhỏ 
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chưa kết nối được các số liệu của các lĩnh vực nội tiết, 
ung thư, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính,... vào trong hệ thống. 

5.2.2. Ghi nhận ung thư

Giám sát ung thư: trong 9 trung tâm ghi nhận ung thư, mới chỉ có 2 trung tâm (Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh) được IARC (International Agency for Research on Cancer) công nhận 
chất lượng. Nhân lực làm việc tại nhiều trung tâm ghi nhận ung thư không ổn định, chỉ ghi nhận 
tình hình mới mắc, chưa ghi nhận tử vong do ung thư. Phần mềm ghi nhận hiện đang sử dụng 
là phần mềm CANREG 4, trong khi đó, các nước đã triển khai phần mềm mới CANREG 5. 
Chưa tổ chức được hoạt động giám sát chất lượng ghi nhận tại các trung tâm ghi nhận ung thư.

5.3. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Thiếu thông tin cập nhật, có hệ thống, dựa trên cộng đồng (population-based) về xu 
hướng diễn biến các yếu tố nguy cơ (bao gồm nhóm nguy cơ từ hành vi, lối sống và nguy 
cơ trung gian), về tình hình mắc bệnh, tử vong.

 ■ Bộ chỉ số giám sát đánh giá hoạt động phòng chống BKLN chưa được cập nhật để thống 
nhất với khung theo dõi toàn cầu của WHO (global monitoring framework); các dữ liệu, 
chỉ số về BKLN được thống kê ở nhiều nguồn khác nhau, không đầy đủ. Số liệu thống 
kê về các yếu tố nguy cơ chưa được lồng ghép vào hệ thống thống kê y tế.

74 Quyết định số 2180/QĐ-BYT.
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 ■ Hệ thống đăng ký hộ tịch chưa ghi nhận tốt nguyên nhân tử vong ở cộng đồng; 

 ■ Thiếu mạng lưới thông tin về CSSK (HNIS) để hỗ trợ chia sẻ thông tin của người BKLN 
giữa các cơ sở KCB.

5.4. Giải pháp

Ngắn hạn

 ■ Triển khai điều tra các yếu tố nguy cơ của BKLN theo phương pháp STEPwise vào năm 2015.

Dài hạn

 ■ Củng cố hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát phòng chống BKLN và các yếu tố nguy 
cơ: (i) cập nhật bộ chỉ số theo dõi, giám sát phòng chống BKLN và các yếu tố nguy cơ 
cho phù hợp, trên cơ sở khung theo dõi toàn cầu của WHO, (ii) Củng cố hệ thống báo cáo 
thống kê bệnh viện, đặc biệt về tình hình mắc BKLN, phân theo tuổi, giới và (iii) Đào 
tạo cán bộ và có chính sách đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng ghi nhận ung thư.

 ■ Nghiên cứu triển khai giám sát tử vong tại cộng đồng dựa trên thống kê tử vong tại trạm 
y tế xã (củng cố lại sổ A6/YTCS, biểu mẫu, hướng dẫn và quy trình báo cáo tử vong, 
tăng cường năng lực cán bộ thống kê và chất lượng ghi chép tại TYT xã) trong khi chưa 
hoàn thiện được hệ thống ghi nhận nguyên nhân tử vong tại cộng đồng. 

6. Cung ứng dịch vụ y tế
BKLN là các bệnh mạn tính, đòi hỏi các dịch vụ khác biệt và cách tiếp cận cung ứng dịch 

vụ khác biệt so với các bệnh cấp tính. Dịch vụ trong phòng chống BKLN bao gồm các dịch vụ 
sàng lọc cơ hội (opportunistic case screening) hoặc sàng lọc theo quần thể (population-based) 
để xác định yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm bệnh, xác định mức độ nguy cơ, phối hợp can thiệp 
điều trị bằng thuốc và can thiệp thay đổi hành vi lối sống, kế hoạch chăm sóc dài hạn, thực hiện 
theo dõi và cổ vũ người bệnh không bỏ chương trình điều trị [237]. WHO khuyến cáo cung cấp 
cho người dân gói dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, bao gồm các dịch vụ về nâng cao sức 
khoẻ, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ, bao gồm 9 thành phần cụ 
thể [125] (xem chi tiết tại chương III, mục 1.6.4 báo cáo này).

Đối với các nước đang phát triển, WHO khuyến cáo xây dựng Gói can thiệp thiết yếu 
phòng chống BKLN (PEN - Package of Essential NCD interventions for PHC in low-resource 
settings), bao gồm các can thiệp để phát hiện sớm, dự phòng, điều trị, chăm sóc bệnh tim mạch 
và các yếu tố nguy cơ, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính và ung thư [236].

Đối với sức khoẻ tâm thần, “cung cấp dịch vụ sức khoẻ tâm thần toàn diện, lồng ghép, 
có tính đáp ứng và dịch vụ chăm sóc xã hội tại các cơ sở y tế dựa vào cộng đồng” (to provide 
comprehensive, integrated and responsive mental health and social care services in community-
based settings) được xác định là một trong các mục tiêu trong Kế hoạch hành động toàn cầu về 
sức khỏe tâm thần 2013-2020 của WHO. 

Như vậy, mô hình cung ứng dịch vụ phòng chống BKLN theo khuyến cáo của WHO là 
mô hình chăm sóc sức khoẻ lồng ghép, dựa trên mạng lưới CSSK ban đầu có liên kết, lồng ghép 
giữa các cơ sở y tế các tuyến.
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Dưới đây sẽ phân tích đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ phòng chống BKLN, đối 
chiếu với các khuyến cáo của WHO, từ đó xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị giải pháp.  

6.1. Kết quả, tiến bộ

6.1.1. Về hệ thống cung ứng dịch vụ

Mạng lưới các cơ sở chẩn đoán và điều trị ung thư, tim mạch, nội tiết, lao và bệnh phổi, 
bảo vệ sức khoẻ tâm thần tiếp tục phát triển, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho y 
tế cơ sở. 

Đề án 930 đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện chuyên khoa ung bướu, 
nhi/sản nhi, tâm thần và lao theo Nghị quyết số 18 của Quốc hội với tổng mức hơn 45 000 tỷ 
đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương và vốn ODA đã được phê duyệt và 
triển khai từ năm 2009-2013.

Đối với chuyên khoa ung thư, mạng lưới bệnh viện và khoa ung bướu đã được hình 
thành ở các vùng, miền. Cho tới nay, đã có tới 40/63 tỉnh thành có bệnh viện/trung tâm/khoa/
đơn vị ung bướu, trong đó 2/3 số cơ sở đang được hoàn thiện. Một số bệnh viện, trung tâm ung 
bướu được mở rộng như Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, 
Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Bắc Ninh, Bệnh viện Đà Nẵng… đã phát triển thành các trung 
tâm, bệnh viện lớn với công suất giường bệnh tăng gấp 2-5 lần. Đặc biệt là Bệnh viện K từ 1 cơ 
sở tại phố Quán Sứ, với công suất 700 giường vào năm 2000, sau khi khánh thành cơ sở 3 tại 
Tân Triều (8/2012) đã có 1560 giường. 

Các chuyên khoa khác: qua nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hiện đã có hơn 50 tỉnh có 
bệnh viện lao và bệnh phổi và bệnh viện tâm thần, là điều kiện thuận lợi để quản lý điều trị bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh lý tâm thần cần điều trị nội trú. Đề án giảm quá tải bệnh viện 
(Quyết định số 92/QĐ-TTg) đã tập trung đầu tư giảm quá tải cho 5 chuyên khoa, bao gồm ung 
bướu, nhi, sản, tim mạch, chấn thương. 

Viện Tim mạch được nâng cấp, một số trung tâm tim mạch đã được thành lập, xây mới 
hoặc cải tạo nhằm cải thiện năng lực can thiệp tim mạch. Bệnh viện Nội tiết Trung ương được 
xây mới với 500 giường bệnh đã đi vào hoạt động. 

Song song với việc đầu tư xây dựng các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến trên, 
các hoạt động nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ phòng chống BKLN tại y tế cơ sở được triển 
khai qua các chương trình  dọc phòng chống BKLN (xem chi tiết tại chương V).   

6.1.2. Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ

Các hoạt động tư vấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng chống BKLN đã được triển 
khai với các hình thức phong phú. Sau khi Nghị định số 77/2013/NĐ-CP về cai nghiện thuốc 
lá được ban hành, Cẩm nang hướng dẫn cai nghiện thuốc lá được biên soạn, một số phòng tư 
vấn cai nghiện thuốc lá được thí điểm ở một vài bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh 
viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện 74, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ 
Chí Minh... 

Hoạt động tư vấn về dinh dưỡng, chế độ ăn, chế độ luyện tập, phục hồi chức năng đã 
được triển khai tại một số cơ sở y tế dự phòng. Các hoạt động truyền thông GDSK thông qua 
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truyền hình, báo chí, dịch vụ tư vấn trực tuyến trên một số trang tin điện tử, dịch vụ tư vấn cai 
nghiện thuốc lá qua điện thoại75 đã được tổ chức thực hiện.

Các câu lạc bộ hen phế quản76, câu lạc bộ/hội bệnh nhân đái tháo đường được hình thành 
thông qua sáng kiến của các cơ sở y tế và người bệnh đã đóng góp một phần quan trọng trong 
việc hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh đái tháo đường, hen phế quản có thêm kiến thức, kỹ năng về 
bệnh và tự quản lý điều trị bệnh. 

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe chung, trong đó có nội dung phòng chống 
BKLN được thực hiện phối hợp với các sự kiện y tế, các đợt tiêm chủng [238] thông qua mạng 
lưới 63 trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ các tỉnh/thành phố, với đội ngũ 920 cán bộ 
làm việc tại tuyến tỉnh, mỗi xã có một cán bộ phụ trách về truyền thông giáo dục sức khoẻ và 
320 000 cộng tác viên truyền thông ở thôn, bản.

6.2. Khó khăn, hạn chế

 Mạng lưới y tế cơ sở chưa đủ khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phòng chống 
BKLN. Mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp ở Việt Nam, với trên 11 000 trạm y tế xã phường và trên 
600 bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã đạt được nhiều thành tựu trong phòng chống các bệnh 
dịch, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, điều trị các bệnh cấp tính. Tuy nhiên, mạng 
lưới y tế cơ sở chưa kịp thích ứng với sự chuyển đổi dịch tễ từ các bệnh cấp tính, lây truyền 
sang BKLN, và nhìn chung người dân vẫn chưa tiếp cận được một số can thiệp thiết yếu phòng 
chống BKLN trong mạng lưới CSSKBĐ, do nhân lực y tế tuyến huyện, đặc biệt là tuyến xã, 
phường thiếu kỹ năng, hiểu biết, do thiếu thuốc và trang thiết bị cần thiết, do một số vướng mắc 
trong chính sách chi trả BHYT và cuối cùng do thiếu sự kết nối, lồng ghép giữa YTDP và điều trị, 
cũng như sự phân mảnh trong cung ứng dịch vụ, không bảo đảm chăm sóc liên tục và toàn diện. 

Nhiều dịch vụ trong gói can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN tại các cơ sở CSSKBĐ 
ở các nước nghèo theo khuyến cáo của WHO, chưa thể thực hiện được tại y tế xã phường và tại 
một số bệnh viện đa khoa huyện (Bảng 40). Người dân  phải tìm kiếm các dịch vụ trên ở các 
bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối cùng, hoặc các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh, 
với  nhiều chi phí gián tiếp mà nếu khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở thì không phải chi trả.

Ví dụ để thực hiện các can thiệp dự phòng cấp I tại tuyến CSSKBĐ đối với cơn đau thắt 
ngực và tai biến mạch não với theo khuyến cáo của WHO, phần lớn nhân viên y tế tuyến xã vẫn 
chưa được đào tạo để tư vấn cai thuốc lá, chưa có kỹ năng hướng dẫn cụ thể cách giảm muối ăn 
xuống dưới 5 g/ngày, chưa biết cách tính mức độ nguy cơ mắc bệnh tim mạch theo các thang 
điểm Euro hoặc thang điểm Framingham. Phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá mới chỉ triển khai 
thí điểm ở một vài bệnh viện lớn. Cho tới nay, dịch vụ tư vấn chưa được lồng ghép trong mạng 
lưới CSSKBĐ một cách có hệ thống, chi phí cho hoạt động tư vấn chưa được BHYT thanh toán. 

 Thiếu trang thiết bị y tế khiến một số can thiệp thiết yếu không thể thực hiện được ở 
TYT xã phường. Một trong những can thiệp cơ bản nhất cần thực hiện tại y tế cơ sở là kiểm soát 
đường huyết, nhưng thiết bị đo đường huyết mao mạch không có tại trạm y tế xã. Nhiều thiết 
bị cần thiết khác cũng không có tại trạm y tế xã để có thể cung cấp các dịch vụ tối thiểu phòng 
chống BKLN (xem chi tiết tại mục chương VI, mục về Dược và trang thiết bị y tế).

75 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.
76 http://diungmiendich.com.vn/diung/serviceView_303__469.html
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Bảng 41: Khả năng cung ứng gói can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN trong mạng 
lưới y tế cơ sở ở Việt Nam 

Các can thiệp Các dịch vụ trong mỗi nội dung            
can thiệp

Vướng mắc trong khả năng                
cung ứng của các TYT xã, phường

1. Dự phòng 
cấp một đau 
thắt ngực và tai 
biến mạch não

Cai nghiện thuốc lá.
Hoạt động thể lực 30 phút mỗi ngày.
Hạn chế ăn mặn, dưới 5 g muối/ngày.
Hoa quả và rau xanh tối thiểu 400 g ngày.
Dùng thuốc aspirin, statin và thuốc hạ 
huyết áp cho người có nguy cơ tim mạch 
trong 10 năm tới ở mức trên 30%.
Điều trị tăng huyết áp cho người có HA  ≥ 
160/100 mmHg.
Dùng thuốc hạ huyết áp cho người có 
huyết áp ≥ 160/90 mmHg và có nguy cơ 
tim mạch 10 năm tới trên 20%.

Phần lớn chưa được đào tạo về kỹ 
năng tư vấn.
Chưa được đào tạo về cách tính mức 
độ nguy cơ bệnh tim mạch trong 10 
năm tới, theo các bảng điểm thông 
dụng (Framingham hoặc Euro).
Phần lớn trang bị tại TYT xã phường 
chưa xác định được cholesterol máu 
và HDL cholesterol để tính tỷ lệ nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm 
tới của người dân.
Hoạt động tư vấn chưa được chi trả từ  
quỹ BHYT.

2. Nhồi máu    
cơ tim Uống aspirin

3. Dự phòng 
cấp hai sau 
nhồi máu cơ 
tim

Cai nghiện thuốc là, dinh dưỡng lành 
mạnh và hoạt động thể lực thường xuyên
Dùng aspirin, ức chế men chuyển angio-
tensin, chẹn beta, statin

Thiếu kỹ năng về tư vấn, thiếu cơ chế 
chi trả phù hợp

4. Dự phòng 
cấp hai sau tai 
biến mạch não

Cai nghiện thuốc là, dinh dưỡng lành 
mạnh và hoạt động thể lực thường 
xuyên.
Aspirin, thuốc hạ áp (thiazid liều thấp,  ức 
chế men chuyển angiotensin, statin).

Thiếu kỹ năng về tư vấn, thiêu cơ chế 
chi trả phù hợp.

5. Dự phòng 
cấp hai đối với 
thấp tim

Dùng kháng sinh định kỳ để dự phòng 
viêm họng liên cầu và sốt thấp tái phát.

6. Đái tháo 
đường týp 1 Tiêm insulin hàng ngày

Insulin chưa có trong danh mục thuốc 
chủ yếu tại trạm y tế xã, phường.
Phần lớn TYT xã chưa có đủ thiết bị 
theo dõi đường huyết.

7. Đái tháo 
đường týp 2

Uống thuốc giảm đường huyết nếu thay 
đổi chế độ dinh dưỡng, giảm cân, hoạt 
động thể lực không đạt được mục tiêu 
đường huyết.
Bắt đầu sử dụng metformin đối với người 
quá cân.
Dùng các thuốc giảm đường huyết khác 
nếu không đạt mục tiêu đường huyết.
Giảm nguy cơ bệnh tim ở người ĐTĐ có 
mức nguy cơ bệnh tim 10 năm ở mức 
trên 20% bằng aspirin, thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin và statin.

Phần lớn TYT xã, phường chưa có 
máy xét nghiệm đường huyết (glucom-
eter).
Một số thuốc điều tri không sẵn có ở 
TYT xã phường.
Chưa có kỹ năng và điều kiện xác định 
mức độ nguy cơ bệnh tim 10 năm.
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Các can thiệp Các dịch vụ trong mỗi nội dung            
can thiệp

Vướng mắc trong khả năng                
cung ứng của các TYT xã, phường

8. Dự phòng 
biến chứng ở 
chân (do ĐTĐ)

Khám chân để tìm dấu hiệu nguy cơ loét 
và chuyển tuyến trên nếu có nguy cơ 
loét.

Phần lớn TYT chưa được đào tạo để 
thực hiện dịch vụ này.

9. Dự phòng 
sự xuất hiện và 
tiến triển của 
bệnh thận mạn 
tính (ĐTĐ)

Kiểm soát đường huyết tối ưu. Phần lớn TYT không có khả năng xác 
định đường huyết.

10. Dự phòng 
xuất hiện và 
làm chậm tiến 
triển của bệnh 
lý võng mạc 
ĐTĐ

Chuyển tuyến để sàng lọc và đánh giá, 
điều trị bằng laser  tổn thương võng mạc
Kiểm soát đường huyết và huyết áp.

Phần lớn TYT không có khả năng xác 
định đường huyết.

11. Dự phòng 
xuất hiện và 
làm chậm 
tiến triển tổn 
thương thần 
kinh do ĐTĐ

Kiểm soát đường huyết. Phần lớn TYT không có khả năng xác 
định đường huyết.

12. Hen phế 
quản

Điều trị triệu chứng bằng thuốc kháng β2 
tác dụng nhanh, dạng uống hoặc hít.
Dùng steroids dạng hít trong trường hợp 
khó thở mức độ trung bình hoặc nặng để 
hỗ trợ chức năng hô hấp, giảm tỷ lệ tử 
vong,  giảm tần suất và mức độ cơn hen 
tái phát.

Thiếu ống nối cho bình xịt.
Thuốc điều trị không có sẵn ở nhiều 
TYT xã.
Thiếu thiết bị đo dung tích thở ra tối đa 
(peak flow meter).

13. Dự phòng 
tái phát COPD 
và tiến triển 
của bệnh

Cai nghiện thuốc lá. Thiếu kỹ năng về tư vấn, thiêu cơ chế 
chi trả phù hợp.

14. Giảm khó 
thở và cải thiện 
khả năng chịu 
đựng tập thể 
dục (exercise 
tolerance)

Thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. Thuốc không sẵn có ở nhiều TYT.

15. Cải thiện 
chức năng hô 
hấp

Hít cortisteroid khi FEV1  < 50%.
Dùng thuốc giãn phế quản tác dụng 
chậm, nếu vẫn khó thở sau khi dùng 
thuốc tác dụng nhanh.

Thuốc không sẵn có ở nhiều TYT.
Thiếu thiết bị đo chức năng hô hấp.

16. Ung thư Khám phát hiện triệu chứng, chuyển 
tuyến trên để chẩn đoán xác định.

 Gói can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN chưa được xây dựng và áp dụng trong mạng 
lưới y tế cơ sở. Để xây dựng danh mục các can thiệp thiết yếu, hiệu quả và khả thi, cần lựa chọn 
dịch vụ thiết yếu đối với các nhóm BKLN chính có hiệu quả chi phí tốt (dưới 3 lần GDP bình 
quân đầu người cho 1 năm DALY) hoặc rất tốt (dưới 1 lần GDP bình quân cho 1 năm DALY) 
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và chi phí triển khai thấp (ít hơn 1 USD/1 lần), thực hiện được ở y tế cơ sở, phù hợp với hoàn 
cảnh Việt Nam. Cho tới nay, hệ thống cung ứng dịch vụ chưa có danh mục các dịch vụ hiệu quả 
nhất (“best buy”) trong phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý BKLN để triển khai trong 
toàn hệ thống. 

 Chăm sóc liên tục, cung ứng dịch vụ theo nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm khó 
thực hiện trong hoàn cảnh hệ thống cung ứng dịch vụ đang bị phân mảnh. Trong phòng chống 
BKLN, người dân cần được chăm sóc, sử dụng các dịch vụ suốt vòng đời, tiếp cận các dịch vụ 
thiết yếu gần nhà tại tuyến y tế cơ sở và dịch vụ chuyên sâu ở tuyến trên,  trong một quá trình 
phối hợp, lồng ghép giữa các tuyến điều trị để thực hiện chăm sóc liên tục. Tuy nhiên, hiện nay 
các trạm y tế xã phường hoạt động tương đối độc lập với các bệnh viện tuyến trên; thông tin 
về người bệnh ít được trao đổi, chia sẻ. Thay vì TYT xã, phường, bệnh viện huyện, các phòng 
khám chuyên khoa và các bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương phối hợp chặt chẽ với nhau để 
chăm sóc người dân ở vị trí trung tâm, thì người dân phải tự tìm kiếm dịch vụ của các cơ sở 
y tế tách biệt với nhau. Người bệnh mắc BKLN không có hồ sơ theo dõi sức khoẻ ở TYT xã, 
phường, thông tin về sức khoẻ người bệnh sử dụng dịch vụ ở các cơ sở y tế khác nhau không 
được lưu trữ và chia sẻ một cách có hệ thống. Chưa tổ chức mạng lưới thông tin CSSK (HNIS - 
healthcare networking information system). Sự phối hợp liên ngành và các hoạt động chăm sóc 
dựa vào cộng đồng trong phòng chống các BKLN chưa được thực hiện tốt ở tuyến cơ sở. 

 Chăm sóc giảm nhẹ chưa được tổ chức thực hiện một cách có hệ thống trong cộng đồng. 
Tuy Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn quốc gia về chăm sóc giảm nhẹ đối với người bệnh ung 
thư và HIV/AIDS77, thuốc morphin sulfat dạng uống đã được kê đơn rộng rãi hơn, chăm sóc 
giảm nhẹ mới được thực hiện chủ yếu ở các trung tâm điều trị giảm đau và chăm sóc giảm nhẹ 
tại một số bệnh viện trung ương và trung tâm ung bướu. Chăm sóc giảm nhẹ chưa được thực 
hiện rộng rãi tại tuyến y tế cơ sở và mới thực hiện thí điểm tại nhà. Theo một nghiên cứu năm 
2010, tính sẵn có của dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện huyện là 5,3% và tại TYT xã là 
10%. Cũng theo nghiên cứu trên, số cán bộ y tế biết về tài liệu Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ 
đối với người bệnh ung thư và HIV/AIDS ở huyện là 15,8%, ở TYT xã là 6,7% [208].     

Cuối cùng, mặc dù nguồn lực hạn chế, vẫn đang có xu hướng xây dựng thêm các bệnh 
viện chuyên khoa ở tuyến tỉnh (bệnh viện tâm thần), 12 bệnh viện chuyên khoa vùng  (phòng 
chống ung thư). Việc xây dựng các bệnh viện chuyên khoa ở tuyến tỉnh không khuyến khích 
sự lồng ghép cần thiết trong quản lý BKLN, đồng thời không sử dụng nguồn lực một cách có 
hiệu quả.

6.3. Vấn đề ưu tiên

 ■ Mạng lưới cung ứng dịch vụ bị phân mảnh, thiếu sự lồng ghép giữa dự  phòng và điều trị, 
giữa y tế cơ sở, đặc biệt là y tế xã, phường với các cơ sở y tế tuyến trên, ít chia sẻ thông 
tin về người bệnh giữa các cơ sở y tế, chưa thực hiện được chăm sóc liên tục, chưa bảo 
đảm được cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm trong phòng chống BKLN. 

 ■ Chưa xác định được gói dịch vụ thiết yếu, hiệu quả và khả thi về tư vấn, dự phòng, phát 
hiện sớm, điều trị, chăm sóc trong phòng chống BKLN cho y tế cơ sở và chưa có sự phân 
định trách nhiệm thực hiện gói dịch vụ trên cho y tế xã,  phường và y tế huyện .

77 Quyết định số 3483/QĐ-BYT ngày 19/5/2006 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh 
nhân ung thư và AIDS.
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 ■ Y tế cơ sở chưa đủ năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, do hạn 
chế về năng lực chuyên môn, thuốc, trang thiết bị và nguồn tài chính. 

 ■ Chăm sóc giảm nhẹ chưa được thực hiện ở y tế cơ sở và trong cộng đồng.

 ■ Nguồn lực vốn hạn chế của ngành y tế ở một số tỉnh, thành phố có nguy cơ tiếp tục bị 
phân tán do xu hướng tiếp tục xây dựng mới các bệnh viên chuyên khoa điều trị các 
BKLN, như bệnh viện tâm thần, bệnh viện ung thư, bệnh viện lao và bệnh phổi.

6.4. Khuyến nghị 

Ngắn hạn

 ■ Xây dựng và thực hiện Dự án Đổi mới cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (từ huyện trở 
xuống) theo hướng lấy CSSKBĐ làm nền tảng, thực hiện phối hợp, lồng ghép YTDP, 
nâng cao sức khỏe, KCB, phục hồi chức năng, bảo đảm sự kết nối và hỗ trợ giữa các 
tuyến y tế.

 ■ Xây dựng gói các dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, trong đó có dịch vụ thiết yếu 
chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho y tế xã, phường và y tế huyện cho giai đoạn 2015-2020, 
có tham khảo khuyến cáo của WHO. 

Dài hạn

 ■ Xây dựng quy chế về quản lý, cập nhật, trao đổi và lưu trữ thông tin sức khoẻ của bệnh 
nhân BKLN trong mạng lưới KCB và giữa các cơ sở KCB  để  góp phần thực hiện yêu 
cầu chăm sóc liên tục BKLN.

 ■ Bảo đảm các điều kiện để cung cấp được các dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, bao 
gồm cả chăm sóc giảm nhẹ: (i) xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục nâng cao 
năng lực cho nhân lực y tế xã, phường, y tế huyện trong tư vấn, khám, chữa BKLN; (ii) 
điều chỉnh danh mục thuốc và danh mục trang bị y tế đáp ứng yêu cầu cung cấp các dịch 
vụ thiết yếu phòng chống BKLN tại y tế cơ sở và (iii) sửa đổi quy định về nguồn chi trả 
cho các dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN theo nguyên tắc của bao phủ CSSK toàn 
dân.

 ■ Tăng cường năng lực của các bệnh viện đa khoa và lồng ghép hoạt động phòng chống 
BKLN trong bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, thay vì xây dựng thêm các bệnh viện chuyên 
khoa mới.
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Báo cáo JAHR 2014, được xây dựng vào năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch 5 năm về Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân 2011-2015, đã (i) cập nhật và phân tích sâu tình hình sức khỏe và các yếu tố 
ảnh hưởng; (ii) cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm cập nhật các chính sách mới và tình 
hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành y tế; 
tiến độ thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế và mục tiêu sức khỏe 
của Việt Nam; và (iii) phân tích sâu chủ đề Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây 
nhiễm - một chủ đề đang được các nhà hoạch định chính sách y tế đặc biệt quan tâm. 

Những kết quả chính của Báo cáo được thể hiện ở các nội dung dưới đây. 

1. Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe
Chỉ số sức khỏe cơ bản: những năm gần đây, tình trạng sức khỏe người dân Việt Nam 

đã được cải thiện đáng kể, trong đó có tuổi thọ, tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, tử vong trẻ em dưới 
5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng, đạt tốt hơn so với các nước đang phát triển ở châu Á. Tuy nhiên, sự 
chênh lệch đáng kể trong các chỉ số này giữa các vùng, miền và giữa các nhóm dân cư, là một 
vấn đề lớn rất đáng quan tâm hiện nay, đặc biệt là tình trạng sức khỏe kém hơn ở 2 vùng Tây 
Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc, là 2 vùng nghèo, khó khăn. 

Gánh nặng bệnh tật: ở Việt Nam, từ năm 1990 đến năm 2010, gánh nặng bệnh tật (tính 
bằng DALY) do các bệnh truyền nhiễm, các vấn đề sức khỏe của bà mẹ, trẻ chu sinh và rối loạn 
dinh dưỡng giảm từ 45,6% xuống 20,8%. Đồng thời gánh nặng bệnh tật do các BKLN tăng từ 
42% lên 66% tổng số DALY. Trong nhóm các bệnh truyền nhiễm (gồm cả vấn đề sức khỏe bà 
mẹ, trẻ chu sinh và rối loạn dinh dưỡng), gánh nặng bệnh tật quan trọng nhất là do HIV, nhiễm 
khuẩn đường hô hấp dưới, lao, biến chứng do sinh non, giun sán. Trong nhóm các BKLN, gánh 
nặng bệnh tật chủ yếu do ung thư, bệnh tim mạch (gánh nặng chủ yếu do gây tử vong sớm) sau 
đó là rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh xương khớp (gánh nặng chủ yếu do gây năm sống tàn 
tật). Nhóm tai nạn, chấn thương có ba nguyên nhân gánh nặng bệnh tật quan trọng nhất là tai 
nạn giao thông, đuối nước và ngã. Đối với nam giới, 4 nguyên nhân quan trọng nhất gây gánh 
nặng bệnh tật là tai biến mạch máu não do xuất huyết, chấn thương do tai nạn đường bộ, HIV/
AIDS và đau vùng lưng dưới. Đối với nữ giới, 4 nguyên nhân quan trọng nhất là trầm cảm, tai 
biến mạch máu não do xuất huyết, đau vùng lưng dưới và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Một số bệnh được đặc biệt quan tâm: nhiều dịch bệnh nguy hiểm không thể hiện trong 
số liệu về gánh nặng bệnh tật do số mắc và tử vong không lớn, hoặc do bệnh đang được phòng 
hiệu quả bằng vắc xin và biện pháp y tế dự phòng khác. Dịch cúm như A(H1N1), A(H5N1), một 
số bệnh mới nổi như vi rút Ebola, MERS-CoV, cúm A(H7N9) và cúm A(H5N6) có tiềm năng 
gây dịch lớn. Dù Việt Nam thực hiện tiêm chủng hiệu quả, nhưng gánh nặng bệnh tật của các 
bệnh có thể phòng bằng vắc xin như rubella (chưa có trong chương trình TCMR), sởi (do yếu 
kém truyền thông và an toàn tiêm chủng), hoặc vi rút Rota, phế cầu khuẩn và màng não cầu (do 
vắc xin đắt chưa đưa vào chương trình TCMR) vẫn còn đáng kể. Việt Nam đã thành công trong 
việc loại trừ bại liệt và uốn ván sơ sinh, và đang nỗ lực để tiếp tục loại trừ các bệnh phong, viêm 
não Nhật Bản, bệnh sởi, bệnh dại và bệnh sốt rét, và tiến tới loại trừ bệnh sốt xuất huyết. Bệnh 
HIV/AIDS và lao là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Một số bệnh truyền nhiễm khác có tỷ 
lệ mắc cao như giun sán, nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới và viêm gan (A, B, C) hoặc có tỷ lệ 
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chết trên mắc cao như chân tay miệng. Tử vong trẻ em ở Việt Nam giai đoạn dưới 7 ngày tuổi 
chủ yếu là biến chứng do sinh non, di tật bẩm sinh, ngạt thở và sang chấn lúc sinh, trong khi ở 
tuổi từ 7 ngày đến 5 tuổi các nguyên nhân tử vong chính là nhiễm khuẩn hô hấp dưới, tiêu chảy 
và đuối nước. Tai nạn đường bộ và đuối nước là hai nguyên nhân gánh nặng bệnh tật chưa giảm 
đáng kể trong thời gian qua, cần sự can thiệp từ ngoài ngành y tế mới giải quyết được. 

Các yếu tố về dân số, hoàn cảnh kinh tế-xã hội ảnh hưởng sức khỏe gián tiếp. Cơ 
cấu tuổi giới, đặc biệt già hóa dân số, tác động tới gánh nặng bệnh tật do mô hình bệnh tật và 
nhu cầu CSSK ở từng nhóm tuổi khác nhau. Phụ nữ trong tuổi sinh đẻ (27,0% dân số) và số trẻ 
em (8,5% dân số) tạo ra nhu cầu rất lớn đối với các dịch vụ phòng bệnh bằng vắc xin, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và chu sinh. Nhóm thanh thiếu niên (10-24 tuổi chiếm 24% dân số) là nhóm 
tuổi thường khỏe mạnh, nhưng cần sự quan tâm đặc biệt để tạo ra lối sống lành mạnh, tránh tai 
nạn và chăm sóc sức khỏe tình dục. Tuổi cao là yếu tố nguy cơ của nhiều BKLN như bệnh tim 
mạch, đái tháo đường và ung thư, nên tỷ lệ dân số 65 tuổi trở lên càng lớn, gánh nặng bệnh tật 
do các bệnh này càng lớn. Sự phát triển kinh tế-xã hội tác động tích cực tới sức khỏe do cải thiện 
dinh dưỡng, tiếp cận với thông tin và dịch vụ y tế. Nhưng, phát triển cũng tạo ra nhiều tác nhân 
gây ô nhiễm, lối sống không lành mạnh và yếu tố khác có hại cho sức khỏe. Những sự khác biệt 
về sức khỏe liên quan phân bổ dân cư giữa các vùng/khu vực có mức phát triển kinh tế khác 
nhau và bất bình đảng trong khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế (gồm cả YTDP) có chất lượng. 

Các yếu tố môi trường, lối sống, sinh chuyển hoá, nghề nghiệp và bạo lực là các 
nguy cơ trực tiếp gây gánh nặng bệnh tật. Trong đó, yếu tố nguy cơ quan trọng nhất ở Việt 
Nam là chế độ ăn không hợp lý: thiếu những thành phần có lợi cho sức khỏe như rau quả và thừa 
những chất có hại cho sức khỏe như thịt chế biến hoặc đồ uống ngọt. Yếu tố quan trọng thứ hai 
là yếu tố sinh chuyển hoá như tăng huyết áp, tăng cholesterol máu. Tiếp theo các nguy cơ đối 
với gánh nặng bệnh tật là hút thuốc lá, ô nhiễm không khí và sử dụng rượu/ma túy. 

Các thách thức đối với hệ thống y tế bao gồm: 

 ■ Các vấn đề sức khỏe ưu tiên:

 – Các bệnh hiện nay hoặc trong tương lai có tiềm năng lây lan rộng trong xã hội như 
các bệnh lây từ động vật sang người, HIV/AIDS, bệnh lao.

 – Các bệnh dịch nguy hiểm có khả năng loại trừ như bệnh sốt rét, viêm não Nhật Bản, 
sởi, dại, phong,…

 – Các bệnh gây tử vong và gánh nặng bệnh tật ở trẻ em như viêm phổi, tiêu chảy, đuối 
nước, dị tật bẩm sinh, ngạt thở và sang chấn lúc sinh.

 – Các nguyên nhân gây tử vong và gánh nặng bệnh tật lớn ở nhóm tuổi lao động như 
tai nạn giao thông, HIV/AIDS, BKLN.

 – Các bệnh có gánh nặng bệnh tật lớn có thể phòng được để tránh chi phí điều trị gây 
gánh nặng tài chính quá lớn cho xã hội, đặc biệt là BKLN. Ở Việt Nam, BKLN 
chiếm tỷ lệ lớn gánh nặng bệnh tật lớn là bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi mạn 
tính, đái tháo đường, xơ gan, bệnh thận mạn tính, bệnh cơ xương, bệnh tâm thần, 
thần kinh.

 ■ Sự khác biệt trong nhu cầu CSSK giữa các vùng và nhóm dân cư:
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 – Chênh lệch giữa các vùng địa lý không giảm trong giai đoạn 2010-2013 đối với các 
chỉ số cơ bản như tuổi thọ, tỷ suất tử vong trẻ em, bà mẹ, tỷ lệ suy dinh dưỡng. Sự 
khác biệt theo vùng trong mô hình bệnh tật, trong mức phơi nhiễm yếu tố nguy cơ 
và trong khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng giữa các vùng địa lý đòi hỏi 
sự khác nhau trong đáp ứng của hệ thống y tế theo vùng có điều kiện kinh tế-xã hội 
khác nhau.

 – Già hóa dân số kèm theo tỷ lệ mắc bệnh nặng, kéo dài, làm gia tăng gánh nặng đối 
với hộ gia đình, cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và nguồn tài chính y tế. Nhu cầu đối với 
hệ thống y tế một phần là để đối phó với gánh nặng CSSK của người cao tuổi, một 
phần là dự phòng yếu tố nguy cơ ở người trẻ để sống khỏe mạnh khi đến tuổi cao.

 ■ Gia tăng các yếu tố nguy cơ do tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị 
hóa: ô nhiễm không khí; các vấn đề về lối sống có hại (hút thuốc lá, uống rượu bia, lạm 
dụng ma túy, đặc biệt đối với tuổi thanh thiếu niên), thiếu hoạt động thể lực; chế độ ăn 
uống chưa hợp lý; công nghiệp hóa tác động tới bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; 
các yếu tố gây căng thẳng, giảm yếu tố bảo vệ sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình.

 ■ Hệ thống cung ứng dịch vụ còn nhiều hạn chế: hệ thống YTDP và dịch vụ cơ bản 
CSSK bà mẹ trẻ em, hiện nay đang phân mảnh, chia cắt giữa các tuyến giữa YTDP và 
KCB; dịch vụ CSSK để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của thanh thiếu niên (truyền thông 
giáo dục về lối sống lành mạnh và CSSK tình dục và sinh sản) chưa được quan tâm đúng 
mức; sự khác biệt trong khả năng tiếp cận dịch vụ có chất lượng (kể cả dịch vụ truyền 
thông giáo dục sức khỏe, YTDP, KCB) dẫn đến sự khác biệt trong các chỉ số tử vong, 
sức khỏe và hiểu biết về giảm nguy cơ bệnh tật theo vùng và nhóm dân cư; mạng lưới 
y tế từ tuyến huyện trở xuống còn yếu, chất lượng chưa được kiểm soát đầy đủ nên khó 
đáp ứng nhu cầu rất lớn của dân số.

2. Cập nhật tình hình hệ thống y tế 
Nhằm giám sát việc thực hiện kế hoạch 5 năm của ngành y tế Chương II đã cập nhật kết 

quả thực hiện nhiệm vụ và nếu ra những khó khăn, hạn chế còn phải giải quyết để hoàn thành 
mục tiêu của kế hoạch 5 năm của ngành y tế giai đoạn 2011-2015.

2.1. Tăng cường năng lực quản lý về y tế 

2.1.1. Kết quả thực hiện

Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ và Quốc 
hội ban hành nhiều văn bản pháp quy, đề án quan trọng. Bộ Y tế đã tiến hành kiện toàn tổ chức 
các đơn vị của Bộ Y tế theo Nghị định 63 (2012) và tiếp tục xây dựng thông tư của Bộ Y tế quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế tuyến huyện, và dự 
thảo Nghị định quy định tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ y tế tuyến xã. Bộ 
Y tế đã nghiệm thu và công nhận tài liệu Khung kế hoạch và Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch y 
tế tuyến tỉnh và tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực quản lý, lập kế hoạch y 
tế. Một số địa phương đã bắt đầu xây dựng Kế hoạch y tế tuyến tỉnh theo các khung, biểu mẫu 
mới tập huấn. Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra y tế, qua công tác thanh tra, 
kiểm tra đã kiến nghị khắc phục các sơ hở trong cơ chế chính sách và pháp luật, đề xuất các giải 
pháp chính sách. Bộ Y tế cũng đã tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện những tồn tại trong 
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xã hội hóa, ban hành Chỉ thị số 05/CT- BYT ngày 22/5/2014 về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh 
công tác xã hội hóa, khám chữa bệnh theo yêu cầu. 

2.1.2. Khó khăn, hạn chế

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn chậm so với kế hoạch. Cơ cấu tổ chức bộ máy 
và chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y tế, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở chưa được chỉnh sửa phù 
hợp để đáp ứng với sự thay đổi của mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. 
Y tế cơ sở và CSSK ban đầu còn yếu, chưa được quan tâm đúng mức. Thiếu sự gắn kết, phối 
hợp giữa YTDP và KCB, giữa y tế các tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương. Thiếu động lực đổi 
mới phương pháp lập kế hoạch. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn chủ yếu được thực hiện 
sau khi có các sự việc xảy ra, mang tính chất bị động, thiếu lực lượng thanh tra. Vẫn còn nhiều 
tồn tại trong các quy định quản lý nhà nước về xã hội hóa, cung cấp dịch vụ y tế theo yêu cầu. 

2.2. Nhân lực y tế

2.2.1. Kết quả thực hiện

Số lượng nhân lực y tế các loại tăng qua các năm, đạt 7,5 bác sĩ trên một vạn dân và 2,1 
dược sĩ đại học trên một vạn dân. Số nhân lực ở tuyến huyện và tuyến xã cũng được cải thiện, 
năm 2013 đạt 76,9% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc. Bộ Y tế tiếp tục triển khai các giải pháp 
cải thiện chất lượng nhân lực. Số lượng cơ sở đào tạo và quy mô đào tạo của các trường tiếp 
tục tăng. Các chính sách quản lý và nâng cao chất lượng nhân lực đang được thực hiện như cấp 
chứng chỉ hành nghề và xây dựng các chuẩn năng lực. Nhằm cải thiện giao tiếp của cán bộ y tế 
với bệnh nhân, Bộ Y tế đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao đạo 
đức nghề nghiệp. Một số chính sách đã được ban hành và thực hiện để tăng cường năng lực cho 
tuyến dưới và phân bổ nhân lực y tế hợp lý giữa các vùng miền và chuyên khoa như Đề án 1816 
(chế độ luân phiên có thời hạn) và Đề án Bệnh viện vệ tinh có các hoạt động chuyển giao kỹ 
thuật; Đề án khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế một số chuyên ngành thiếu nhân 
lực; Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác miền núi. Nghị định của Chính phủ 
quy định tổ chức và chế độ chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn đã được chuẩn bị 
và dự định sẽ được ban hành trong năm 2014.

2.2.2. Khó khăn, hạn chế

Mất cân bằng trình độ của nhân lực y tế hiện nay theo vùng, và lĩnh vực chuyên môn. 
Nhân lực y tế có trình độ cao tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và khu vực kinh tế phát 
triển. Ở tuyến y tế cơ sở và vùng khó khăn thiếu nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên. Dự án 
thí điểm đưa bác sĩ tình nguyện về vùng khó khăn khó giải quyết được bền vững tình trạng thiếu 
cán bộ y tế vùng khó khăn. Chưa có sự thay đổi đáng kể nào trong cơ chế sử dụng, tuyển dụng 
nhân lực y tế của các địa phương, chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn để 
thu hút nhân lực y tế làm việc ở vùng sâu, vùng xa. Triển khai các Đề án tăng cường năng lực 
tuyến dưới vẫn còn khó khăn vì chưa xác định được cụ thể các kỹ thuật cần chuyển giao, chưa 
dựa trên điều kiện cơ sở vật chất sẵn có tại tuyến y tế cơ sở. Môi trường làm việc tại vùng khó 
khăn không đáp ứng được với yêu cầu công việc.

Quản lý nhân lực y tế chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội. Ứng xử của cán bộ y tế vẫn 
gây phản ứng của xã hội, bệnh nhân trong thời gian qua. Cơ chế quản lý cơ sở y tế và sử dụng 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp góp phần làm giảm số lượng, giảm thời gian nhân lực y tế làm 
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công tác chuyên môn. Số điều dưỡng bình quân một bác sĩ vẫn rất thấp, mặc dù hằng năm vẫn 
đào tạo ra nhiều điều dưỡng. Chứng chỉ hành nghề cấp một lần, không thi sát hạch nên chưa có 
giá trị trong việc bảo đảm một mặt bằng chất lượng cơ bản. 

2.3. Tài chính y tế

2.3.1. Kết quả thực hiện

Với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang gặp nhiều khó khăn, Chính phủ chủ trương thắt chặt chi 
tiêu, song NSNN vẫn được bố trí theo các nhiệm vụ chi thường xuyên cho y tế (chi cho KCB, 
YTDP, cải cách tiền lương, kinh phí thực hiện CTMTQG, chi mua BHYT cho các đối tượng 
được hỗ trợ theo Luật BHYT). Trong giai đoạn từ 2010-2013, dự toán chi NSNN cho y tế tăng 
chậm hơn chi NSNN chung, nhưng đến 2014 dự toán chi NSNN cho y tế tăng nhanh hơn. Tổng 
giá trị ODA vẫn duy trì ổn định. Tỷ lệ chi cho YTDP và nâng cao sức khỏe tăng lên qua các 
năm do chi địa phương tăng mạnh, đến năm 2011 chi cho YTDP chiếm 69,8% tổng NSNN chi 
cho y tế78. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã được Quốc hội thông qua ngày 
13/6/2014; Bộ Y tế đã ban hành một số thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi. Tỷ 
lệ bao phủ BHYT đạt 68,5% dân số. Quỹ BHYT vẫn cân đối. Bộ Y tế đang tập trung xây dựng 
các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 85 về đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính trong 
ngành y tế. 

Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng và tham khảo các ý kiến tư vấn trong nước và 
quốc tế, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5380 phê duyệt Đề án triển khai thí điểm sửa đổi thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất. Dự án nghiên cứu thí điểm chi trả theo 
trường hợp bệnh vẫn đang được triển khai với các hoạt động nâng cao năng lực cán bộ về thanh 
toán theo trường hợp bệnh, xây dựng quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng. 

2.3.2. Khó khăn, hạn chế

Khó khăn về kinh tế vĩ mô làm giảm tốc độ tăng chi từ NSNN cho y tế. Một số hoạt động 
quản lý nhà nước về y tế như thanh tra, kiểm tra, thống kê thông tin y tế, hoạt động truyền thông 
giáo dục sức khỏe, can thiệp phòng, chống BKLN tại cộng đồng thiếu kinh phí để thực hiện. Tỷ 
lệ chi tiền túi của hộ gia đình so với tổng chi y tế tăng lên mức gần 49% năm 2012, trong khi 
mục tiêu cho đến năm 2020 phải giảm xuống còn dưới 40%. Trong khi đó, tỷ lệ chi công cho y 
tế giảm xuống còn 42,6%, còn khá xa so với mức phấn đấu tối thiểu 50%. Một số địa phương 
chưa bố trí đủ chi sự nghiệp y tế theo định mức quy định. Đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn chế, 
chưa có nguồn chắc chắn. Năm 2014 các CTMTQG bị cắt giảm kinh phí, gây khó khăn cho hoạt 
động các chương trình, dự án, đặc biệt các dự án phòng, chống BKLN. Tiến độ mở rộng BHYT 
đang bị chậm lại, sử dụng quỹ BHYT còn hạn chế về tính bền vững và hiệu quả, hệ thống quản 
lý thông tin yếu, có tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

 Đổi mới phương thức thanh toán tiến triển chậm, gặp nhiều khó khăn do liên quan trực 
tiếp tới lợi ích các bệnh viện, đòi hỏi phải hợp tác, phối hợp và đồng thuận của các bên liên 
quan mới thực hiện được. Các điều kiện để triển khai mô hình phương thức thanh toán mới rất 
hạn chế. 

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 85 vướng mắc với việc thực 
hiện các chính sách khác như xã hội hóa, quản lý giá dịch vụ công ích. Nhiều vấn đề hạn chế 
78 Nếu tính tỷ lệ chi cho y tế dự phòng so với tổng ngân sách y tế bao gồm cả các khoản BHYT thanh toán và người 
dân nộp viện phí thì tỷ lệ này là 43,9%, và so với tổng chi y tế toàn xã hội là 27,9%.
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hiệu suất sử dụng các nguồn lực tại các đơn vị y tế công lập như kiểm soát lãng phí, hạn chế 
trong kiểm soát chỉ định thuốc,… Việc thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị công lập gặp 
khó khăn do không bảo đảm đủ nguồn cân đối tài chính, đặc biệt đối với chi phí lao động. 

2.4. Dược và trang thiết bị y tế

2.4.1. Kết quả thực hiện

Nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu được thực hiện tốt. Mức chi tiền thuốc 
bình quân đầu người đã tăng từ 22 USD năm 2010 lên 31,2 USD năm 2013. Giá trị thuốc sản 
xuất trong nước năm 2012 chiếm tỷ trọng 46,2% tổng giá trị thuốc sử dụng tại Việt Nam, đáp 
ứng hai phần ba hoạt chất trong Danh mục Thuốc thiết yếu của Việt Nam lần thứ V. Mạng lưới 
cung ứng thuốc ở khu vực khó khăn đang phát triển. Việt Nam sản xuất được 10/11 vắc xin 
trong chương trình TCMR. Thuốc đông y và thuốc từ dược liệu được đẩy mạnh sử dụng thông 
qua ban hành Danh mục thuốc đông y thiết yếu, phê duyệt và triển khai quy hoạch tổng thể phát 
triển dược liệu, xây dựng các vùng nuôi, trồng dược liệu theo tiêu chuẩn thực hành tốt và tăng 
cường quản lý nguồn gốc và chất lượng dược liệu.

Thị trường thuốc cơ bản bình ổn, chỉ số giá thuốc tăng chậm hơn chỉ số giá tiêu dùng 
chung, mức giá thuốc ở Việt Nam thấp hơn thuốc ở Thái Lan và Trung Quốc. Việc triển khai 
các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc đã bước đầu phát huy 
tác dụng.

Bộ Y tế đã và đang tích cực triển khai thực hiện chủ trương quản lý toàn diện chất lượng 
thuốc thông qua việc triển khai áp dụng các nguyên tắc Thực hành tốt (GP’s) và tăng cường 
năng lực kiểm nghiệm thuốc. Để tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Bộ Y tế đã củng cố 
hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện, thực hiện kế hoạch hành động quốc 
gia về chống kháng thuốc, củng cố hệ thống theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc và 
xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra và nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ chính 
sách thuế đối với đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Hiện nay có khoảng 600 chủng 
loại được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép lưu hành trong nước. Mạng lưới KCB các tuyến tiếp 
tục được củng cố và hoàn thiện trong các Đề án 47, Đề án 930 xây mới, nâng cấp nhiều bệnh 
viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực, huyện và một số bệnh viện chuyên khoa. 

2.4.2. Khó khăn, hạn chế

Nhiều thuốc thiết yếu vẫn chưa có trong danh mục thuốc được BHYT thanh toán, trong 
đó có các loại thuốc của CTMTQG như thuốc điều trị HIV và thuốc điều trị bệnh lao. Ngoài 
ra, một số trạm y tế xã có tình trạng cấp thuốc chậm, thiếu và cơ cấu thuốc không đáp ứng nhu 
cầu điều trị. 

Việc quản lý giá thuốc tại các đơn vị bán lẻ thuốc không thuộc cơ sở y tế còn gặp khó 
khăn do chưa có cơ chế hữu hiệu đánh giá tính hợp lý của giá thuốc. Dù kiểm soát được giá 
thuốc tại cơ sở y tế thông qua đấu thầu thuốc, nhưng chưa có biện phá khuyến khích bác sĩ quan 
tâm đến hiệu quả chi phí khi chỉ định thuốc. Chưa đạt được sự đồng thuận về tổ chức và phân 
công trách nhiệm đơn vị đầu mối trong quản lý nhà nước giá thuốc.  
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Liên quan sử dụng thuốc an toàn hợp lý, vẫn còn khó khăn trong sử dụng thông tin về 
các mặt hàng thuốc bị đình chỉ lưu hành, chưa giám sát tình hình sử dụng thuốc an toàn hợp lý, 
thiếu dược sĩ đại học tại các địa phương khó khăn. Thiếu các quy định về phát triển mô hình 
phân phối thuốc có khả năng bảo đảm chất lượng thuốc. Quản lý chất lượng thuốc đông y gặp 
khó khăn do khó giám sát nguồn gốc và chất lượng đông dược và dược liệu, nhiều cơ sở sản 
xuất là hộ cá thể, thiếu trang thiết bị hiện đại.

Việc cắt giảm kinh phí từ trái phiếu Chính phủ dẫn đến sự chậm tiến độ nâng cấp bệnh 
viện huyện; một số dự án phải tạm dừng để đầu tư sau năm 2015 hoặc chuyển đổi hình thức đầu 
tư, dẫn đến hạn chế trong cung ứng dịch vụ. 

2.5. Thông tin y tế 

2.5.1. Kết quả thực hiện

Trong hai năm gần đây, một loạt các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ và 
Bộ Y tế ban hành, đặc biệt về củng cố chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với hệ thống công 
lập và ngoài công lập và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế.  Ngoài ra, Chính phủ đã ban 
hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trong khi Bộ Y tế đã chỉ thị 
về tăng cường công tác thông tin thống kê y tế và ban hành Bản kế hoạch phát triển Hệ thông 
thông tin đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Ngành y tế tiếp tục cải tiến và đa dạng hóa hình thức 
phổ biến thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau, với nhiều hình thức phổ biến đa dạng. Tài 
liệu đào tạo giảng viên về thông tin y tế cơ bản đang được chuẩn hóa. Các địa phương đã sử 
dụng tiền ngân sách và hỗ trợ từ một số nhà tài trợ để triển khai đào tạo cho cán bộ thống kê 
tuyến dưới về thông tin thống kê cơ bản. Ngành y tế đang xây dựng cơ sở dữ liệu người hành 
nghề trên toàn quốc.

2.5.2. Khó khăn, hạn chế

Thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá, nghiên cứu hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu. Thiếu 
các quy định liên quan nhiệm vụ phổ biến thông tin và cơ sở dữ liệu, thông tin cung cấp chưa 
kịp thời, chưa đầy đủ, thiếu thông tin từ các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế thuộc các bộ ngành 
khác. Các cuộc điều tra do Chính phủ phân công cho ngành y tế chưa được tiến hành do kinh phí 
của ngành còn hạn chế. Thiếu cơ sở dữ liệu thông tin thống kê, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Chưa quy định vị trí, chức danh, định mức thống kê đối với các đơn vị trong ngành y tế. 
Trình độ của cán bộ thống kê và cán bộ kế hoạch về tổng hợp báo cáo, sử dụng, phân tích số 
liệu và công tác dự báo thống kê còn yếu. 

Tại tuyến y tế cơ sở chủ yếu xử lý và tổng hợp số liệu thủ công, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin còn hạn chế. Chưa có phần mềm tổng hợp số liệu trực tuyến áp dụng từ trạm y tế xã 
báo cáo lên tuyến trên. Việc mã hóa cơ sở y tế và các chuẩn đối với lĩnh vực chuyên môn cần 
hoàn thiện tạo điều kiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ. 

2.6. Cung ứng dịch vụ y tế

2.6.1. Kết quả thực hiện

Các hoạt động YTDP và CSSKBĐ được thực hiện ở quy mô rộng. Gần đây, ngành y tế 
tập trung củng cố mạng lưới y tế tại vùng biển, đảo. Các hoạt động DS-KHHGĐ đã thực hiện 
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hiệu quả, đạt mức sinh thay thế ở nhiều địa phương, làm chậm lại gia tăng dân số, và thực hiện 
an toàn sinh đẻ nhằm giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh. Số cơ sở y tế cung cấp dịch vụ và tỷ lệ 
bệnh nhân sử dụng dịch vụ YHCT đã tăng đáng kể. Bộ Y tế đã cập nhật bổ sung nhiều quy trình 
kỹ thuật mới, mở rộng số kỹ thuật có thể thực hiện tại tuyến y tế cơ sở, được BHYT thanh toán, 
đang triển khai một số mô hình quản lý bệnh mạn tính, hướng dẫn thí điểm mô hình bác sĩ gia 
đình và mô hình CSSK người cao tuổi. 

Nhiều văn bản chính sách hướng dẫn việc quản lý chất lượng các dịch vụ y tế và giảm 
quá tải bệnh viện đã được xây dựng và triển khai như hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm, 
dịch vụ KCB tại bệnh viện và tại trạm y tế xã, phường, Đề án giảm quá tải bệnh viện, đề án 
bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình, và Đề án 1816. Tháng 5/2014 về cơ bản không có tình trạng 
quá tải bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, chỉ còn một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế vẫn có bệnh 
nhân nằm ghép. Công cụ giám sát chất lượng được xây dựng và triển khai thí điểm. Các trường 
và trung tâm đào tạo về quản lý bệnh viện được thành lập và hàng nghìn cán bộ quản lý bệnh 
viện đã được đào tạo. 

2.6.2. Khó khăn, hạn chế

Kiểm soát một số bệnh truyền nhiễm chưa đạt mục tiêu mong muốn, như đẩy lùi bệnh 
lao, chặn đứng đại dịch HIV/AIDS. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa bền vững và công 
tác y tế học đường thiếu kinh phí và nhân lực để triển khai hiệu quả. Tỷ lệ bệnh nhân được khám 
bệnh bằng YHCT chưa cao, một phần do vướng mắc trong các quy định. Về DS-KHHGĐ vẫn 
có vùng nghèo có mức sinh cao, CSSKSS chưa đạt các chỉ tiêu, tỷ số giới tính khi sinh vẫn chưa 
được kiểm soát.

Chất lượng dịch vụ y tế vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến cuối 
(chủ yếu bệnh viện trung ương) chưa được giải quyết vì người bệnh chưa tin tưởng vào chất 
lượng điều trị tuyến dưới. Còn nhiều bất cập trong chính sách bệnh viện công cung cấp dịch vụ 
theo yêu cầu và trong các bệnh viện liên doanh liên kết giữa bệnh viện công và bệnh viện tư 
nhân vì lạm dụng thuốc, xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật cao. Thiếu sự lồng ghép giữa chương 
trình YTDP và KCB. Cung ứng dịch vụ KCB mất cân đối giữa các tuyến, thiếu kết nối và chăm 
sóc liên tục. Năng lực thực hiện tại các cơ sở y tế tuyến huyện và xã còn hạn chế, đặc biệt đối 
với quản lý bệnh mạn tính. Bộ Y tế chưa thành lập được Tổ chức chứng nhận chất lượng độc 
lập chưa có cơ quan độc lập chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng KCB. Quy chế bệnh viện 
chưa được cập nhật từ năm 1997 đến nay và nhiều dịch vụ kỹ thuật chưa có hướng dẫn chuyên 
môn chính thức của Bộ Y tế. Chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo về quản lý bệnh viện, quản 
lý chất lượng.

2.7. Tình hình thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế

Việt Nam đã đạt hoặc có khả năng đạt hầu hết các MDG, nhưng vẫn còn một số mục 
tiêu cần nỗ lực mới đạt được. Đến hết năm 2013, các MDG đã đạt bao gồm giảm tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em, giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do sốt rét và tỷ lệ tiếp cận với nước sạch, hố xí 
hợp vệ sinh. Một số mục tiêu có khả năng đạt nếu tiếp tục tiến độ hiện nay như tỷ suất tử vong 
trẻ em dưới 1 tuổi, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cần điều trị được tiếp cận với thuốc kháng 
vi rút và tỷ lệ hiện mắc bệnh lao. Một số chỉ số có xu hướng cải thiện như tăng khả năng tiếp cận 
toàn diện với chăm sóc sức khỏe sinh sản (thể hiện ở các chỉ số về tỷ lệ khám thai, tỷ lệ phụ nữ 
sinh con có cán bộ y tế đỡ đẻ, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai và tỷ suất sinh vị thành niên) 
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và tăng tỷ lệ phụ nữ bán dâm sử dụng bao cao su khi quan hệ với khách. Đáng lo ngại là một số 
mục tiêu khó đạt vào năm 2015 hoặc chỉ số theo xu hướng không tích cực như mục tiêu giảm tỷ 
suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ số tử vong mẹ. Một số mục tiêu cũng đáng cần quan tâm 
như mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng bao cao su ở người nghiện chích ma túy và gần đây sự suy giảm 
trong tỷ lệ điều trị ARV đối với trẻ em có nhu cầu. 

3. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các BKLN
Kiểm soát các yếu tố nguy cơ là một trong ba nhóm giải pháp chính được WHO khuyến 

cáo để phòng chống BKLN toàn cầu, trong đó 4 yếu tố nguy cơ được đặc biệt quan tâm là hút 
thuốc lá, sử dụng rượu, bia ở mức có hại, chế độ dinh dưỡng không lành mạnh và lối sống ít vận 
động. Ở Việt Nam có nhiều can thiệp liên quan các yếu tố này ở những mức hiệu quả khác nhau.

Hệ thống chính sách về PCTHTL tương đối đầy đủ, bao gồm cả Luật PCTHTL và Chiến 
lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn 
thực hiện. Chính sách PCTHTL đã bao gồm bốn can thiệp tối ưu theo khuyến cáo của WHO là: 
(i) tăng thuế thuốc lá, áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá; (ii) cấm toàn diện việc quảng 
cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá; (iii) cảnh báo tác hại của thuốc lá; và (iv) bảo vệ người dân 
trước khói thuốc. Các chính sách khác: cấm mua bán thuốc lá ở người dưới 18 tuổi; thành lập 
quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá; xây dựng hướng dẫn về cai nghiện thuốc lá. 

Chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 đã 
được ban hành và Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia đang được soạn thảo. Chính 
sách kiểm soát tác hại của sử dụng rượu, bia đã đề cập đến ba can thiệp tối ưu theo khuyến cáo 
của WHO: (i) tăng thuế rượu, bia; (ii) hạn chế tiếp cận với bán lẻ rượu, bia; và (iii) cấm quảng 
cáo các sản phẩm rượu, bia. Chính sách khác: quy hoạch sản xuất rượu, bia; kiểm soát nhập 
khẩu sản phẩm rượu, bia; xây dựng tiêu chuẩn rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm; đẩy 
mạnh tuyên truyền; hướng dẫn điều trị cai nghiện rượu, bia.

Đã xây dựng Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, 
trong đó đề cập một số mục tiêu liên quan đến dinh dưỡng lành mạnh phòng chống BKLN như 
kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì và khống chế cholesterol trong máu. Bộ Y tế đã ban hành 
và thực hiện tuyên truyền về “Mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lý”, thành lập khoa dinh dưỡng 
lâm sàng tại các bệnh viện, tiến hành đào tạo nhân lực về dinh dưỡng. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng sức khỏe vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em ở nhà 
trẻ mẫu giáo. Một số thành phố lớn đã xây dựng đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Bộ Tài 
chính đang đưa ra đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước giải khát có ga không cồn.

Đã xây dựng một số chính sách, hoạt động liên quan đến khuyến khích hoạt động thể 
lực như phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên 
phạm vi toàn quốc; xây dựng đề án 614 nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Nhiều bộ, ngành, 
địa phương đã xây dựng các kế hoạch, đề án khuyến khích rèn luyện thể lực, luyện tập thể dục 
thể thao quần chúng trong ngành giáo dục, đối tượng thanh niên, công đoàn. Các chương trình 
tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trên O2TV đã có các thông điệp quan trọng về khuyến khích 
hoạt động thể lực, nâng cao sức khoẻ. Một số khu đô thị mới được quy hoạch bảo đảm tuân thủ 
tỷ lệ xây xanh, công viên, khu giải trí, tập luyện thể dục thể thao. Nhiều cơ sở tập thể dục thể 
thao tư nhân đã được thành lập.
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3.1. Khó khăn, hạn chế

3.1.1. Các chính sách vẫn thiếu, chưa hoàn chỉnh hoặc còn bất cập 

Chưa có các chính sách, chiến lược ở tầm quốc gia về khuyến khích chế độ dinh dưỡng 
lành mạnh và tăng cường hoạt động thể lực, đặc biệt là cho mục tiêu kiểm soát các yếu tố nguy 
cơ chung BKLN. Một số chính sách hiện có chủ yếu phục vụ mục tiêu của đơn vị điều phối 
như chính sách về dinh dưỡng vẫn đang chú trọng nhiều hơn cho phòng chống suy dinh dưỡng; 
chính sách về hoạt động thể lực vẫn chú trọng nhiều hơn cho thể dục, thể thao. 

Chưa có Luật kiểm soát tác hại của lạm dụng rượu, bia mà chỉ mới có Chiến lược kiểm 
soát tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 với phạm vi điều chỉnh hạn chế hơn. 
Chưa có các quy định giới hạn thời gian và địa điểm bán rượu, bia; chưa có chính sách cấm bán 
rượu, bia cho người say,…

Chính sách về PCTHTL vẫn còn một số điểm bất cập như mức thuế còn thấp dẫn đến giá 
thuốc lá bán lẻ thấp nên chính sách thuế chưa phát huy hiệu quả tích cực trong giảm tỷ lệ hút 
thuốc. Các quy định về xử phạt vi phạm trong PCTHTL vẫn khó thực thi. 

Việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong vận động xây dựng chính sách như tăng thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, thuốc lá; xây dựng quy hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc lá, 
rượu, bia; quy hoạch giao thông, trường học và các khu đô thị phục vụ mục tiêu phòng chống 
BKLN,…. vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

3.1.2. Phối hợp triển khai thực hiện các chính sách chưa đạt hiệu quả cao

Hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ yếu chỉ mới dừng ở mức xây 
dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, chưa quan tâm đến công tác theo dõi, giám sát, đánh giá 
kết quả thực hiện cũng như lồng ghép, phối hợp hành động giữa các đơn vị. Nguyên nhân của 
tình trạng này là do chưa có một đầu mối tổ chức thống nhất có đủ năng lực và thẩm quyền điều 
phối các hoạt động liên ngành trong lồng ghép các hoạt động dự phòng, kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ chung của BKLN. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế huy động sự tham gia tích cực và sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong dự 
phòng và kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN.

Vi phạm các quy định về kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các BKLN vẫn còn diễn 
ra khá phổ biến như: vi phạm về quảng cáo thuốc lá tại các điểm bán lẻ; vi phạm về hút thuốc tại 
cơ quan, các địa điểm công cộng cấm hút thuốc; vi phạm về bán thuốc lá và rượu, bia cho người 
dưới 18 tuổi, thả nổi chất lượng rượu thủ công, sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc,… Nguyên 
nhân của vấn đề này là do nhận thức về tác hại của các yếu tố nguy cơ, hiểu biết về các chính 
sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ cũng như ý thức tuân thủ các quy định của người dân vẫn 
còn hạn chế trong khi đó, việc phối hợp trong kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm 
vẫn chưa được thực hiện nghiêm.

Chưa có một hệ thống lồng ghép giám sát các yếu tố nguy cơ chung của các bệnh BKLN: 
thiếu một đơn vị đầu mối giám sát, chưa có một hệ thống báo cáo định kỳ với bộ chỉ số giám 
sát đầy đủ, thiếu kinh phí để thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát định kỳ. Mặc dù vậy, kết quả 
một số cuộc điều tra, khảo sát ở các quy mô khác nhau cho thấy tỷ lệ thực hành các kiểm soát 
các yếu tố nguy cơ còn hạn chế (xem thêm chương III và IV).
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3.2. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN vẫn chưa hoàn chỉnh và còn nhiều điểm 
bất cập.

 ■ Thiếu một đầu mối và một cơ chế hiệu quả trong huy động và phối hợp liên ngành triển 
khai các chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN.

 ■ Thiếu một hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá đầy đủ về các yếu tố nguy cơ và kết quả 
thực hiện phòng chống các yếu tố nguy cơ BKLN.

 ■ Nhận thức và thực hành của người dân trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN vẫn 
còn hạn chế.

4. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án phòng chống bệnh 
không lây nhiễm

4.1. Kết quả thực hiện

Có bốn dự án phòng chống BKLN, bao gồm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, ung 
thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, cùng với Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần 
cộng đồng và trẻ em đang được triển khai trong chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2015. 
Trong những năm qua, các dự án này đã đạt được một số kết quả chính:

 ■ Địa bàn triển khai dự án ngày càng được mở rộng cả ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã.

 ■ Hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ được triển khai ngày càng rộng rãi với nhiều 
hình thức đa dạng và phong phú.

 ■ Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho một đội ngũ 
đáng kể cán bộ y tế các tuyến.

 ■ Tổ chức sàng lọc thụ động cho các đối tượng nguy cơ tại cộng đồng ở các quy mô khác 
nhau.

 ■ Xây dựng và củng cố mạng lưới sàng lọc, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh ở các tuyến.

Chi tiết xin xem ở chương V.

4.2. Khó khăn, vướng mắc

 ■ Thiếu một mô hình, một đầu mối và cơ chế phối hợp, lồng ghép hoạt động của các dự 
án. Các dự án được triển khai theo ngành dọc, thiếu sự gắn kết, chưa huy động được sự 
tham gia của các bộ, ngành, tổ chức khác ngoài ngành y tế. Chưa có một hệ thống giám 
sát chặt chẽ với hoạt động phòng chống các BKLN.

 ■ Quy mô (địa bàn triển khai và mức độ bao phủ dân số) của các dự án vẫn còn hẹp và 
chậm được mở rộng. Dự án phòng chống BPTNMT và hen phế quản mới chỉ triển 
khai ở 25 tỉnh, thành phố. Ghi nhận ung thư mới được tiến hành ở 9 tỉnh, mới bao phủ 
được 20% dân số. Các dự án khác đã bao phủ 63 tỉnh thành phố song tỷ lệ các huyện 
xã tham gia vẫn còn hạn chế. Phân bố mạng lưới chưa hợp lý, chủ yếu tập trung ở các 
thành phố lớn.
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 ■ Năng lực triển khai dự án vẫn còn hạn chế do thiếu hụt nhân lực ở tất cả các tuyến, nhất 
là ở tuyến y tế cơ sở. Hoạt động tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, quản lý điều trị chủ yếu mới 
chỉ triển khai đến tuyến tỉnh. Các đơn vị chuyên môn hoặc có tổ chức chưa hoàn chỉnh 
(với các khoa ung bướu) hoặc còn thiếu các trang thiết bị cần thiết (với các đơn vị quản 
lý điều trị BPTNMT và hen phế quản).

 ■ Hầu hết các dự án vẫn quan tâm nhiều hơn đến công tác điều trị, chưa coi trọng đúng 
mức công tác dự phòng. Việc sàng lọc theo hình thức thụ động tốn kém, không hiệu quả 
và khó thực hiện ở quy mô lớn trong khi sàng lọc chủ động và sàng lọc cơ hội thông qua 
khám chữa bệnh thường xuyên chưa được triển khai. Các hoạt động tư vấn, khám sàng 
lọc vẫn chưa được BHYT thanh toán.

 ■ Thiếu nguồn kinh phí ổn định, bền vững cho việc triển khai các dự án. Đặc biệt, những 
năm gần đây, kinh phí cho triển khai các dự án bị cắt giảm mạnh, khiến cho các dự án 
phải cắt giảm hoạt động, giảm quy mô triển khai hoặc hoạt động cầm chừng. Có khả 
năng từ năm tới không còn kinh phí từ NSNN cho việc triển khai các dự án này.

 ■ Việc tiếp cận thuốc điều trị còn gặp khó khăn do nhiều dự án đã ngừng việc cung cấp 
thuốc trong khi BHYT chưa thanh toán tiền thuốc cho các bệnh có dự án (tăng huyết 
áp, BPTNMT), việc lựa chọn danh mục thuốc ở tuyến cơ sở chưa hợp lý hoặc quy định 
cấp thuốc chưa phù hợp do bệnh chưa được đưa vào danh mục bệnh mạn tính (ví dụ với 
dự án phòng chống tăng huyết áp), thuốc không sẵn có thường xuyên do khó đấu thầu 
(thuốc điều trị tâm thần).

 ■ Thiếu nguồn kinh phí ổn định, bền vững cho việc triển khai các dự án. Đặc biệt, những 
năm gần đây, kinh phí cho triển khai các dự án bị cắt giảm mạnh, khiến cho các dự án 
phải cắt giảm hoạt động, giảm quy mô triển khai hoặc hoạt động cầm chừng. Các dự án 
có nguy cơ bị cắt toàn bộ kinh phí từ NSNN từ năm tới.

 ■ Vấn đề sức khoẻ tâm thần chưa được quan tâm lồng ghép trong phòng chống các BKLN. 
Chưa có Luật về sức khoẻ tâm thần.

 ■ Nội dung tư vấn, truyền thông còn nghèo nàn, kém hấp dẫn, chưa cụ thể khó thực hiện.

4.3. Các vấn đề ưu tiên

 ■ Kinh phí triển khai bị giảm mạnh, thậm chí có nguy cơ bị cắt, dẫn đến chương trình dọc 
bị loại bỏ trong khi chưa kịp lồng ghép các hoạt động đó vào hoạt động thường xuyên 
của hệ thống y tế.

 ■ Chưa xác định được mô hình cho việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng 
chống các BKLN trong thời gian tới theo hướng lồng ghép các dự án, ưu tiên cho dự 
phòng và huy động sự tham gia liên ngành.

 ■ Năng lực triển khai các hoạt động vẫn còn hạn chế, nhất là ở tuyến cơ sở. Kinh phí thực 
hiện mô hình sàng lọc trong cộng đồng bị cắt, nhưng điều kiện thực hiện khám sàng lọc 
BKLN trong hoạt động thường xuyên tại các cơ sở y tế chưa bảo đảm cả về nhân lực, 
như trang thiết bị, chiến lược truyền thông.

 ■ Một số quy định của BHYT chưa phù hợp với nhu cầu đặc biệt của khám và điều trị bệnh 
mạn tính, ví dụ như các hoạt động tư vấn, khám sàng lọc các BKLN chưa được đưa vào 
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danh mục dịch vụ được BHYT thanh toán, một số loại thuốc thiết yếu điều trị các BKLN 
chưa có trong danh mục thuốc được BHYT thanh toán, và một số loại thuốc cơ bản để 
quản lý BKLN chưa có tại tuyến y tế cơ sở theo danh mục thuốc thiết yếu.

5. Tăng cường hệ thống y tế trong phòng chống BKLN

5.1. Quản lý, điều hành

Việt Nam đã xây dựng, ban hành và triển khai, thực hiện các chính sách và chương trình 
y tế phòng chống BKLN nói chung; các dự án cụ thể đối với 5 nhóm bệnh tăng huyết áp, ung 
thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần. 

Tuy nhiên, phòng chống BKLN vẫn chưa có được mức độ ưu tiên và cam kết chính trị 
tương xứng với gánh nặng bệnh tật do BKLN; Phòng chống BKLN chưa trở thành một ưu tiên 
cao trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Chưa có chiến lược quốc gia 
phòng chống BKLN mang tính toàn diện, dài hạn, yêu cầu sự tham gia của toàn chính phủ, toàn 
xã hội. Tổ chức bộ máy chỉ đạo phòng chống BKLN chưa bảo đảm sự tham gia, hành động đa 
ngành và chưa bảo đảm sự lồng ghép giữa các chương trình phòng chống BKLN và lồng ghép 
với việc thực hiện các nhiệm vụ CSSK khác. 

Do chưa có một kế hoạch chiến lược phòng chống và kiểm soát BKLN toàn diện nên 
các chính sách kiểm soát yếu tố nguy cơ chưa được xây dựng đầy đủ. Các chương trình phòng 
chống BKLN mới chỉ bao phủ 5 nhóm BKLN, gánh nặng bệnh tật của 5 nhóm bệnh này mới 
chỉ chiếm gần 1/3 tổng gánh nặng bệnh tật của các BKLN ở Việt Nam. 

Tổ chức chỉ đạo, quản lý phòng, chống BKLN hiện nay chưa phù hợp với nguyên tắc 
tiếp cận toàn chính phủ, toàn xã hội và đa ngành. Các chương trình, dự án phòng chống BKLN 
hoạt động riêng rẽ, thiếu sự lồng ghép giữa các chương trình cũng như thiếu lồng ghép trong 
hoạt động của hệ thống y tế nói chung. 

Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phòng chống BKLN chưa tương xứng với gánh nặng 
của các BKLN. Thiếu các nghiên cứu về BKLN để đáp ứng được nhu cầu xây dựng, lựa chọn 
chính sách phòng chống BKLN dựa trên bằng chứng.

5.2. Nhân lực

Đội ngũ nhân lực y tế, trong đó có nhân lực trong lĩnh vực BKLN, liên tục phát triển 
về số lượng và không còn tình trạng thiếu trầm trọng, ngoại trừ đối với chuyên khoa tâm thần. 

Nhân lực trong lĩnh vực các BKLN được hưởng các chế độ, chính sách đãi ngộ chung 
cho nhân lực của ngành y tế và cho một số lĩnh vực đặc biệt. Riêng nhân lực y tế thuộc chuyên 
khoa tâm thần được xếp vào nhóm ưu tiên cao nhất.

Chương trình đào tạo cấp bằng bác sĩ, điều dưỡng hiện nay đã bao gồm các nội dung 
quan trọng liên quan đến BKLN. Chương trình khung giáo dục đại học cho ngành điều dưỡng, 
bên cạnh các môn Điều dưỡng cơ sở chung, còn có các môn học quan trọng liên quan nhiều đến 
chăm sóc người bị BKLN. Nhiều chương trình đào tạo sau đại học tại các trường đại học, viện, 
bệnh viện, cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu hơn về BKLN.  Công tác đào tạo liên tục đã 
được triển khai trong tất cả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống các BKLN.
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Nhân lực y tế công tác trong lĩnh vực BKLN được đánh giá là còn yếu, thiếu và không 
đồng bộ. Năng lực của đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến xã không đáp ứng được nhiệm vụ quản lý 
các BKLN, bệnh mạn tính. Sử dụng nhân lực y tế trong phòng chống và quản lý BKLN còn 
lãng phí, không có sự lồng ghép nhiệm vụ của nhân lực ở các tuyến và giữa các cơ sở trong một 
tuyến, đặc biệt là tuyến dưới. Các chế độ chính sách ưu tiên cho cán bộ y tế nói chung và cho 
các khu vực, lĩnh vực khó khăn đã được ban hành, nhưng vẫn bất cập. Chưa có cơ chế bảo đảm 
mặt bằng chung về chất lượng của các chương trình đào tạo đại học, đào tạo theo địa chỉ và 
đào tạo sau đại học khối ngành khoa học sức khoẻ dẫn đến chất lượng nhân lực mới ra trường 
chưa đồng đều. Hiệu quả đào tạo trong các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống 
BKLN không cao. Đào tạo liên tục cho các tuyến dưới được tổ chức riêng rẽ cho từng loại bệnh, 
chưa có sự lồng ghép trong đào tạo. Hoạt động đào tạo của một số trung tâm đào tạo trong bệnh 
viện dàn trải, chưa có định hướng rõ ràng. 

5.3. Tài chính y tế cho phòng chống BKLN

Chính phủ đã bố trí kinh phí đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng các bệnh viện chuyên 
khoa ung bướu, tim mạch từ NSNN, trái phiếu chính phủ và xã hội hóa. NSNN vẫn là nguồn 
tài chính bảo đảm các hoạt động đào tạo năng lực, khám sàng lọc, xây dưng mô hình quản lý 
BKLN, truyền thông và theo dõi đánh giá. BHYT là nguồn quan trong cho KCB cho các BKLN, 
bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, điều trị ung thư bằng thuốc phóng 
xạ. Ngoài ra kinh phí cho phòng chống BKLN còn được huy động từ nguồn xã hội hóa, vốn vay, 
viện trợ, và tiền chi trả giá dịch vụ y tế của người bệnh.  

Tài chính cho phòng chống BKLN sử dụng từ nhiều nguồn, thiếu lồng ghép. Nhiều hoạt 
động phòng chống BKLN không được chi trả từ quỹ BHYT, do y tế dự phòng không nằm trong 
phạm vi quyền lợi BHYT; chưa có hướng dẫn chi trả đối với các dịch vụ sàng lọc chẩn đoán 
sớm, hạn chế năng lực của y tế cơ sở và sự hạn chế trong danh mục thuốc được BHYT chi trả ở 
y tế cơ sở. Nguồn NSNN cho các dự án phòng chống BKLN bị cắt giảm, chậm phân bổ, trong 
khi gánh nặng BKLN tăng lên. Mặc dù nguồn tài chính còn hạn hẹp cho phòng chống BKLN 
song chưa được phân bổ, sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất, do sự tách biệt nguồn tài chính cho 
y tế dự phòng và điều trị, phân bổ cho y tế dự phòng chưa cân xứng, chủ yếu cho điều trị ở 
tuyến trên, chưa ưu tiên phân bổ tài chính cho các can thiệp có hiệu quả (best buy). Phương thức 
chi trả không khuyến khích chẩn đoán phát hiện sớm và điều trị BKLN ở giai đoạn đầu, không 
khuyến khích nhân viên y tế. Cơ chế tài chính hiện hành và thiết kế hệ thống cung ứng dịch vụ 
y tế chưa bảo vệ được người dân trước chi phí y tế thảm họa do BKLN.

5.4. Thuốc và trang thiết bị y tế

Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc được BHYT chi trả đã bao phủ hầu hết 
các thuốc điều trị BKLN. Kiểm soát giá thuốc đã thực hiện hiệu quả qua đấu thầu thuốc tại các 
cơ sở y tế công lập. Danh mục trang thiết bị y tế tại các tuyến bao gồm nhiều trang thiết bị cần 
thiết để chẩn đoán và điều trị BKLN. Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 
một số BKLN.

Chưa có chính sách ưu tiên sử dụng và bảo đảm sự sẵn có của thuốc generic, thuốc thiết 
yếu. Danh mục thuốc thiết yếu cho BKLN tại y tế xã, phường chưa đầy đủ, đặc biệt là thuốc 
điều trị đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, điều trị giảm nhẹ cho người bệnh ung 
thư. Tiếp cận thuốc điều trị BKLN còn có khó khăn do thuốc chưa sẵn có trong mạng lưới cung 
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ứng dịch vụ y tế, đặc biệt ở y tế xã phường, do chính sách chi trả từ quỹ BHYT cho một số 
thuốc trước đây được thanh toán từ nguồn NSNN, do bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp chưa 
có trong danh mục bệnh mạn tính của Bộ Y tế, do nhà thầu không tham gia đấu thầu thuốc thiết 
yếu có giá thấp và do sự phối hợp điều trị giữa các tuyến điều trị. Danh mục trang thiết bị tiêu 
chuẩn của TYT xã, phường có bác sĩ thiếu một số thiết bị đơn giản, cần thiết cho việc thực hiện 
các can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN.

5.5. Thông tin và giám sát phòng chống BKLN

Hệ thống thông tin thống kê y tế của Việt Nam, với các tiểu hệ thống thông tin y tế từ các 
bệnh viện đã bắt đầu thu thập dữ liệu về BKLN từ bệnh viện. Mô hình ghi nhận ung thư cũng 
dựa trên số liệu báo cáo từ bệnh viện. Việt Nam đã thực hiện được một điều tra quốc gia theo 
phương pháp STEPwise.

Thiếu thông tin cập nhật, có hệ thống, dựa trên cộng đồng về xu hướng diễn biến các yếu 
tố nguy cơ (bao gồm nhóm nguy cơ từ hành vi, lối sống và nguy cơ trung gian), về tình hình mắc 
bệnh, tử vong. Bộ chỉ số giám sát đánh giá hoạt động phòng chống BKLN chưa được cập nhật 
để thống nhất với khung theo dõi toàn cầu của WHO (global monitoring framework); các dữ 
liệu, chỉ số về BKLN được thống kê ở nhiều nguồn khác nhau, không đầy đủ. Số liệu thống kê 
về các yếu tố nguy cơ chưa được lồng ghép vào hệ thống thống kê y tế. Hệ thống đăng ký hộ tịch 
chưa ghi nhận tốt nguyên nhân tử vong ở cộng đồng; Chất lượng ghi nhận ung thư còn hạn chế. 

5.6. Mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế trong phòng chống BKLN

Mạng lưới các cơ sở chẩn đoán và điều trị ung thư, tim mạch, nội tiết, lao và bệnh phổi, 
bảo vệ sức khoẻ tâm thần tiếp tục phát triển, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho y tế 
cơ sở. Các hoạt động tư vấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng chống BKLN đã được triển 
khai với các hình thức phong phú.

Mạng lưới cung ứng dịch vụ bị phân mảnh, thiếu sự lồng ghép giữa dự  phòng và điều 
trị, giữa y tế cơ sở, đặc biệt là y tế xã, phường với các cơ sở y tế tuyến trên, ít chia sẻ thông tin 
về người bệnh giữa các cơ sở y tế, chưa thực hiện được chăm sóc liên tục, chưa bảo đảm được 
cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm trong phòng chống BKLN. 

Chưa xác định được gói dịch vụ thiết yếu, hiệu quả và khả thi về tư vấn, dự phòng, phát 
hiện sớm, điều trị, chăm sóc trong phòng chống BKLN cho y tế cơ sở và chưa có sự phân định 
trách nhiệm thực hiện gói dịch vụ trên cho y tế xã,  phường và y tế huyện. 

Y tế cơ sở chưa đủ năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, do hạn 
chế về năng lực chuyên môn, thuốc, trang thiết bị và nguồn tài chính. Chăm sóc giảm nhẹ chưa 
được thực hiện ở y tế cơ sở và trong cộng đồng. 

Nguồn lực vốn hạn chế của ngành y tế ở một số tỉnh, thành phố có nguy cơ tiếp tục bị 
phân tán do xu hướng tiếp tục xây dựng mới các bệnh viên chuyên khoa điều trị các BKLN, như 
bệnh viện tâm thần, bệnh viện ung thư, bệnh viện lao và bệnh phổi.
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Từ kết quả đánh giá tình trạng sức khoẻ nhân dân và các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ, 
cập nhật thực trạng hệ thống y tế và phân tích sâu chuyên đề Tăng cường dự phòng và kiểm soát 
các BKLN, báo cáo khuyến nghị các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân 
dân, ứng phó với các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ (xem chi tiết ở Chương I), thực hiện tốt hơn 
các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm và Mục tiêu thiên niên kỷ (xem chi tiết ở Chương 
II), giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung (xem chi tiết ở Chương 
IV), thực hiện tốt hơn các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống BKLN (xem chi tiết ở 
Chương V) và tăng cường đáp ứng của hệ thống y tế trong dự phòng, kiểm soát các bệnh không 
lây nhiễm (xem chi tiết ở Chương VI). Dưới đây là tổng hợp các khuyến nghị chung của báo 
cáo. Khuyến nghị chi tiết đã được trình bày ở cuối mỗi chương. 

1. Định hướng hệ thống y tế để đáp ứng với tình hình bệnh tật, yếu 
tố nguy cơ hiện nay của Việt Nam

1.1. Xây dựng chiến lược phù hợp đối với các nhóm bệnh ưu tiên

 ■ Đối với bệnh truyền nhiễm có các can thiệp vắc xin, giám sát dịch bệnh, tuyên truyền 
giáo dục sức khỏe, khám sàng lọc sớm, điều trị bệnh truyền nhiễm để tránh lây lan, xử lý 
các yếu tố môi trường (nước sạch, vệ sinh, môi trường sinh sản muỗi,…).

 ■ Đối với tai nạn, thương tích thực hiện các can thiệp để người tham gia giao thông tuân 
thủ Luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, không lái xe khi say rượu. Tăng cường hiệu quả 
của dịch vụ cấp cứu đường bộ.

 ■ Đối với BKLN, tập trung vào phòng chống các yếu tố nguy cơ và khám sàng lọc để phát 
hiện sớm và quản lý bệnh hiệu quả.

1.2. Giảm sự khác biệt giữa các vùng miền

 ■ Xây dựng chiến lược phù hợp để giảm sự khác biệt đối với các chỉ số sức khỏe cơ bản 
bao gồm tuổi thọ, tử vong trẻ em, tử vong mẹ, suy dinh dưỡng trẻ em. Trong chiến lược, 
bảo đảm ưu tiên trong phân bổ ngân sách, xây dựng can thiệp hiệu quả chi phí phù hợp 
với vùng khó khăn, và theo dõi, giám sát chặt chẽ trong các báo cáo lên lãnh đạo cao cấp 
để bảo đảm trách nhiệm giải trình.

1.3. Giảm tác hại của các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe 

 ■ Xây dựng cơ sở bằng chứng về tác hại của các yếu tố, vận động các bộ, ngành tăng 
cường đầu tư thực hiện các can thiệp giảm yếu tố nguy cơ.

 ■ Tăng cường giám sát tình hình các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe (ví dụ như hút thuốc 
lá, sử dụng rượu/bia, chế độ ăn, hoạt động thể lực, ô nhiễm môi trường, thiên tai). Giám 
sát tác động của các can thiệp tới các yếu tố nguy cơ.

 ■ Xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các kế hoạch đối phó với các yếu tố nguy cơ dựa trên 
thông tin giám sát, đánh giá tác động của các hoạt động đang thực hiện.

 ■ Tăng cường tuyên truyền tăng ý thức và kiến thức của người dân đối với các yếu tố nguy 
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cơ và các đối phó. Thực hiện các can thiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực 
hiện hành vi có lợi cho sức khỏe.

 ■ Xây dựng và ban hành những chính sách bảo đảm các đơn vị sản xuất quan tâm nhiều 
hơn nữa tới môi trường lao động, sức khỏe của người lao động.

2. Thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm và Mục tiêu Thiên niên 
kỷ về y tế

2.1. Tăng cường năng lực quản lý của ngành y tế

 ■ Cải thiện năng lực và nâng cao chất lượng chiến lược, chính sách, quy hoạch y tế.

 ■ Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế.

 ■ Củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức ngành y tế từ trung ương đến địa phương.

 ■ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

 ■ Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây 
dựng và triển khai kế hoạch y tế.

 ■ Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa một cách hợp lý; Khuyến khích các thành phần kinh 
tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế.

2.2. Nhân lực y tế

 ■ Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, cân đối về cơ 
cấu và phân bổ hợp lý, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 ■ Tiếp tục các nỗ lực, chiến lược trong sử dụng nguồn nhân lực y tế.

 ■ Tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

 ■ Tiếp tục cải thiện công tác quản lý đào tạo liên tục nhân lực y tế.

2.3. Tài chính y tế

 ■ Tăng chi NSNN cho y tế, tăng tỷ lệ chi công cho y tế, giảm tỷ lệ chi tiền túi cho y tế.

 ■ Ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, CSSKBĐ, thực hiện chính sách 
xã hội về y tế.

 ■ Phát triển BHYT toàn dân bền vững.

 ■ Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế 
công lập.

 ■ Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh. 

2.4. Dược và trang thiết bị y tế

 ■ Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị.
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 ■ Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc.

 ■ Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

 ■ Đẩy mạnh phát triển thuốc đông y và thuốc từ dược liệu.

 ■ Tăng cường sản xuất trang thiết bị y tế trong nước.

 ■ Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp y tế.

2.5. Thông tin y tế

 ■ Hoàn thiện chính sách, kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin.

 ■ Hoàn thiện hệ thống chỉ số, sổ sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế cho khu vực y tế 
nhà nước và tư nhân.

 ■ Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu.

 ■ Áp dụng công nghệ thông tin trong thông tin y tế. 

2.6. Cung ứng dịch vụ

 ■ Kiện toàn và củng cố mạng lưới y tế cơ sở.

 ■ Đẩy mạnh các hoạt động YTDP, triển khai hiệu quả các dự án của chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế.

 ■ Hoàn thiện hệ thống chính sách, củng cố mạng lưới và thực hiện tốt các hoạt động dân 
số-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 ■ Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB.

 ■ Chống quá tải bệnh viện.

 ■ Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện.

 ■ Tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ YHCT.

2.7. Thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Nỗ lực triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính 
phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc trong 
lĩnh vực y tế, bao gồm:

 ■ Nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 
về thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế.

 ■ Tăng cường huy động các nguồn tài chính.

 ■ Tăng cường hợp tác quốc tế.

 ■ Phối hợp liên ngành trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế.

 ■ Triển khai tốt các giải pháp chuyên môn kỹ thuật.
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 ■ Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế miền núi, vùng sâu, 
vùng xa trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về y tế.

3. Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung

3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 
 ■ Nâng cao năng lực vận động xây dựng chính sách.

 ■ Từng bước hoàn thiện các chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung của các BKLN.

3.2. Tăng cường tổ chức, chỉ đạo, điều phối hoạt động 

 ■ Đối với cơ quan chỉ đạo: xây dựng một mô hình tổ chức thống nhất quản lý hoạt động 
kiểm soát các yếu tố nguy cơ trong khuôn khổ một đầu mối tổ chức, chỉ đạo phòng 
chống BKLN có đủ năng lực, đủ thẩm quyền huy động liên ngành và sự tham gia của 
toàn xã hội. 

 ■ Đối với cơ quan điều phối: xây dựng mô hình tổ chức phù hợp và nâng cao năng lực 
của cơ quan điều phối trong chỉ đạo, điều phối các hoạt động dự phòng, kiểm soát các 
yếu tố nguy cơ.  

3.3. Theo dõi, giám sát và đánh giá các yếu tố nguy cơ

 ■ Thiết lập hệ thống giám sát có hiệu quả về các yếu tố nguy cơ và các hoạt động kiểm soát 
các yếu tố nguy cơ chung của các BKLN.

 ■ Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ.

3.4. Kiểm tra thi hành các quy định kiểm soát yếu tố nguy cơ

 ■ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, phổ biến pháp luật (ví dụ các quy 
định về chống tác hại của thuốc lá).

 ■ Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm nhằm nâng 
cao nhận thức và thực hành của người dân về kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

4. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh 
không lây nhiễm

4.1. Lồng ghép vào hệ thống y tế

 ■ Tăng cường và lồng ghép các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng chống các BKLN 
với các chương trình truyền thông giáo dục sức khoẻ khác.

 ■ Lồng ghép các dịch vụ quản lý, điều trị BKLN vào hệ thống cung ứng dịch vụ, đặc biệt 
là mạng lưới y tế cơ sở.

 ■ Bổ sung một số dịch vụ liên quan tới phòng chống BKLN vào danh mục các dịch vụ KCB 
được BHYT chi trả, như dịch vụ tư vấn, một số dịch vụ sàng lọc, phát hiện sớm BKLN.
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 ■ Đào tạo, phát triển nhân lực phòng chống BKLN. Tăng cường và mở rộng các hình thức 
đào tạo tăng kiến thức về phòng chống BKLN cho bác sĩ đa khoa, điều dưỡng, kỹ thuật 
viên và dược sĩ ở các tuyến, đặc biệt tuyến y tế cơ sở. Đào tạo chuyên ngành tim mạch, 
ung bướu, nội tiết chuyển hóa, bệnh phổi, tâm thần.

4.2. Dự án phòng chống tăng huyết áp

 ■ Thí điểm mô hình ghép khám sàng lọc tăng huyết áp trong quá trình khám chữa bệnh 
thông thường đối với đối tượng từ 40 tuổi trở lên.

 ■ Tổ chức điều trị tăng huyết áp tại các tuyến cơ sở, chủ yếu là các trạm y tế xã, dựa vào 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Bộ Y tế 2010 đối với người không có 
biến chứng. Xây dựng quy chuẩn về phát hiện, quản lý, điều trị tăng huyết áp tại trạm y 
tế xã, lồng ghép vào tiêu chí quốc gia về y tế xã.

 ■ Nhấn mạnh quản lý tăng huyết áp bằng thay đổi lối sống, cụ thể là giảm cân nếu thừa 
cân, béo phì; bỏ hút thuốc; ăn nhiều hoa quả, rau, sản phẩm từ sữa, ít chất béo, đặc biệt ít 
chất béo bão hóa; giảm tiêu thụ muối; tăng tiêu thụ kali, hoạt động thể lực thường xuyên; 
hạn chế lượng rượu, bia được tiêu thụ [205].

 ■ Xem xét điều chỉnh danh mục thuốc điều trị tăng huyết áp trong danh mục thuốc được 
BHYT thanh toán tại tuyến xã. Lựa chọn thuốc dựa trên bằng chứng về hiệu quả và an 
toàn, cùng với các quy định liên quan đến thời gian cấp thuốc định kỳ phù hợp với việc 
điều trị bệnh mạn tính. 

4.3. Dự án phòng chống ung thư

 ■ Tăng cường năng lực ghi nhận và quản lý ung thư, đánh giá hiệu quả của kế hoạch hoạt 
động phòng chống ung thư. Đẩy mạnh nghiên cứu dịch tễ trong phòng chống ung thư và 
hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về ung thư.

 ■ Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở chẩn đoán, điều trị ung bướu ở tuyến trung ương và 
tuyến tỉnh; Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thông qua Đề án Bệnh viện vệ tinh, chuyển 
giao kỹ thuật.

 ■ Thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư trên diện rộng đối với một số loại ung 
thư có thể phát hiện sớm (ví dụ ung thư vú, cổ tử cung). Xây dựng hướng dẫn, đào tạo 
nhân lực và xem xét các điều kiện cần thiết để đưa khám sàng lọc ung thư vào nhóm dịch 
vụ được BHYT thanh toán.

 ■ Nhấn mạnh các hoạt động dự phòng ung thư như bỏ hút thuốc, tiêu thụ rượu, bia ở mức 
hợp lý, hạn chế dùng chất đốt để nấu ăn trong nhà, giảm cân, thực hiện chế độ án nhiều 
rau quả, chất xơ, calxi và ít thịt bò, thịt chế biến, đồ uống ngọt, muối, và khi làm việc 
trong điều kiện độc hại, phải tuân thủ các quy định bảo hộ lao động.

 ■ Thành lập và đưa vào hoạt động các đơn vị điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ tại các cơ 
sở phòng chống ung thư hiện có. Xây dựng mô hình chăm sóc người bệnh ung thư giai 
đoạn cuối tại cơ sở.
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4.4. Dự án phòng chống đái tháo đường

 ■ Nhấn mạnh các hoạt động dự phòng đái tháo đường như bỏ hút thuốc, tiêu thụ ít rượu, 
bia, giảm cân, thực hiện chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, ít thịt bò, ít thịt chế biến, 
ít đồ uống ngọt.

 ■ Chuyển đổi hoạt động sàng lọc bệnh đái tháo đường sang mô hình sàng lọc chủ động và 
sàng lọc cơ hội lồng ghép trong quá trình khám chữa bệnh thông thường. Thực hiện sàng 
lọc tại các trạm y tế có đủ năng lực tiến hành xét nghiệm glucose máu.

 ■ Hoàn thiện mạng lưới phòng chống đái tháo đường bao gồm các cơ sở điều trị và các cơ 
sở phòng chống đái tháo đường tại cộng đồng.

 ■ Xây dựng và mở rộng các phòng tư vấn dinh dưỡng cho người đái tháo đường, tại phòng 
khám của các bệnh viện và trạm y tế xã.

4.5. Dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản

 ■ Tăng cường các hoạt động dự phòng và quản lý điều trị bệnh tại tuyến huyện, xã. Nhấn 
mạnh các hoạt động dự phòng bệnh như bỏ hút thuốc, hạn chế sử dụng chất đốt để nấu 
ăn, sử dụng phương tiện bảo hộ lao động nếu làm việc trong điều kiện tiếp xúc với hạt 
trôi nổi (particulates).

 ■ Bổ sung, điều chỉnh danh mục thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế 
quản được quỹ BHYT chi trả trong điều trị ngoại trú cho tất cả các tuyến.

 ■ Trang bị cho tuyến y tế cơ sở máy đo chức năng hô hấp đạt chuẩn và dụng cụ filter lọc 
khuẩn để giúp chẩn đoán chính xác và quản lý theo dõi bệnh nhân được tốt. Trang bị 
thêm máy thở không xâm nhập, máy thở xâm nhập cho tuyến tỉnh và một số bệnh viện 
đa khoa khu vực để điều trị bệnh nhân bị suy hô hấp.

4.6. Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần

 ■ Xây dựng Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2015-2020. Bộ Y tế đề 
xuất Chính phủ và Quốc hội về việc xây dựng dự án Luật Sức khỏe tâm thần. Trong 
đó nhấn mạnh vào tăng cường yếu tố bảo vệ và giảm yếu tố nguy cơ trong cộng đồng, 
trường học, hộ gia đình, nơi làm việc.

 ■ Thiết lập Ban chỉ đạo quốc gia về sức khỏe tâm thần để tăng cường lãnh đạo, quản lý, 
hợp tác liên ngành hiệu quả về sức khỏe tâm thần.

 ■ Xây dựng, chuẩn hóa các tài liệu đào tạo, giáo trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe tâm 
thần và chăm sóc xã hội. Hoàn thiện các quy trình chuyên môn, kỹ thuật trong khám 
sàng lọc, chẩn đoán, điều trị rối loạn tâm thần.

 ■ Rà soát cơ chế tài chính hiện hành, bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho CSSK tâm 
thần từ nguồn BHYT và NSNN.

 ■ Cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và chăm sóc xã hội toàn diện, lồng ghép và dựa 
vào cộng đồng. Đặc biệt, CSSK tâm thần cho trẻ em, phụ nữ, người nghèo, sau thiên tai, 
thảm họa.
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 ■ Xây dựng, hoàn thiện chính sách nhằm dịch chuyển các công tác chăm sóc, điều trị đối 
với một số bệnh lý tâm thần từ các cơ sở điều trị dài ngày chuyên khoa tâm thần sang 
các cơ sở y tế không chuyên khoa và chăm sóc tại cộng đồng.

 ■ Phát triển mạng lưới nhân viên công tác xã hội (social workers), tâm lý lâm sàng đáp ứng 
nhu cầu CSSK tâm thần và chăm sóc xã hội.

 ■ Thực hiện nghiên cứu, điều tra dịch tễ học về các rối loạn tâm thần ở Việt Nam. Tăng 
cường hệ thống thông tin, bằng chứng và nghiên cứu về sức khỏe tâm thần. Xây dựng và 
triển khai khung theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược.

5. Tăng cường hệ thống y tế trong dự phòng và kiểm soát BKLN

5.1. Quản lý, điều hành

 ■ Hoàn thiện mô hình tổ chức chỉ đạo phòng chống BKLN có sự tham gia của đại diện 
các bộ, ngành, tổ chức xã hội để củng cố phối hợp liên ngành, và phân bổ kinh phí và 
giao trách nhiệm cho một số cán bộ chuyên trách chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng, 
chống BKLN.

 ■ Lồng ghép các hoạt động phòng, chống BKLN vào các hoạt động y tế tại tuyến y tế cơ 
sở. Trong giai đoạn đầu, song song với việc lồng ghép một phần hoạt động giữa các 
chương trình dọc, cần triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược nâng cao năng lực của hệ 
thống cung ứng dịch vụ y tế lấy CSSKBĐ làm nền tảng.

 ■ Những hoạt động có thể lồng ghép giữa các chương trình phòng chống BKLN trong giai 
đoạn đầu là các hoạt động truyền thông, đào tạo liên tục nâng cao năng lực, sàng lọc 
phát hiện sớm. 

5.2. Nhân lực

 ■ Sử dụng hợp lý nhân lực y tế trong phòng chống BKLN, trong đó, tuyến y tế cơ sở thực 
hiện tốt CSSKBĐ trong phòng chống và quản lý BKLN, các tuyến trên có nhiệm vụ 
trong hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, theo dõi giám sát và điều trị chuyên sâu. Tăng cường 
đãi ngộ, khuyến khích nhân lực công tác ở y tế cơ sở.

 ■ Tăng cường hoạt động đào tạo liên tục có lồng ghép giữa các CTMTQG, các dự án và 
các cơ quan, phù hợp với nhu cầu của từng tuyến CSSK, có giám sát chất lượng đào tạo, 
xác định mục tiêu đầu ra. Ưu tiên đào tạo nhân lực y tế cơ sở, phối hợp đào tạo với hỗ 
trợ, giám sát chuyên môn sau đào tạo.

 ■ Xây dựng chính sách, chế độ hỗ trợ để khuyến khích cán bộ y tế cơ sở tham gia đào tạo 
liên tục, tăng cường hình thức đào tạo và hỗ trợ liên tục tại nơi làm việc cho cán bộ y tế 
xã. Thực hiện giải pháp bắt buộc tham gia đào tạo liên tục như cấp chứng chỉ hành nghề 
có thời hạn, việc cấp và cấp lại chứng chỉ đòi hỏi thi kiểm tra trình độ tay nghề chuyên 
môn và tham gia các chương trình đào tạo liên tục.

 ■ Tổ chức hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên y tế trong lĩnh vực BKLN ngay 
tại nơi làm việc, như trong hoạt động chuyển giao công nghệ và bệnh viện vệ tinh.
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5.3. Tài chính

 ■ Tăng kinh phí cho hoạt động phòng chống BKLN từ NSNN, BHYT và Quỹ phòng 
chống tác hại của thuốc lá.

 ■ Sửa đổi Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 hướng dẫn thực 
hiện BHYT để điều chỉnh mức phân bổ quỹ KCB BHYT phù hợp với nhu cầu chăm sóc 
điều trị các BKLN tại y tế xã, phường.

 ■ Tăng cường ưu tiên trong phân bổ kinh phí cho lĩnh vực dự phòng/nâng cao sức khỏe, 
CSSKBĐ, giám sát BKLN.

 ■ Sửa đổi Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn để tăng mức độ bao phủ BHYT đối với 
các dịch vụ đáp ứng nhu cầu phòng chống BKLN. Xác định gói dịch vụ cơ bản phòng 
chống BKLN dựa trên bằng chứng về chi phí hiệu quả.

5.4. Thuốc và trang thiết bị y tế

 ■ Xây dựng, chuẩn hóa danh mục thuốc điều trị BKLN để sửa đổi Danh mục thuốc được 
quỹ BHYT chi trả, bổ sung các thuốc điều trị BKLN vào danh mục để thực hiện được 
các can thiệp thiết yếu phòng, chống BKLN ở y tế cơ sở có tham khảo khuyến cáo của 
WHO.

 ■ Rà soát lại quy định đấu thầu thuốc, có cơ chế ưu tiên đối với thuốc đặc thù, giá thành 
thấp để tạo thuận lợi cho đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

 ■ Cập nhật danh mục bệnh mạn tính, bổ sung một số BKLN vào danh mục bệnh mạn tính 
để thuận lợi cho việc kê đơn cấp thuốc cho người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

 ■ Sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị tiêu chuẩn tại trạm y tế xã phường có bác sĩ để 
đáp ứng việc thực hiện các can thiệp thiết yếu phòng chống BKLN ở y tế cơ sở có tham 
khảo khuyến cáo của WHO.

 ■ Bổ sung chính sách về việc tiếp cận, ưu tiên sử dụng thuốc gốc, thuốc thiết yếu trong 
Luật Dược.

5.5. Thông tin và giám sát phòng chống BKLN

 ■ Củng cố hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát phòng chống BKLN và các yếu tố nguy 
cơ: (i) cập nhật bộ chỉ số theo dõi, giám sát phòng chống BKLN và các yếu tố nguy cơ 
cho phù hợp, trên cơ sở khung theo dõi toàn cầu của WHO, (ii) củng cố hệ thống báo cáo 
thống kê bệnh viện, đặc biệt về tình hình mắc BKLN, phân theo tuổi, giới, và (iii) đào 
tạo cán bộ và có chính sách đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng ghi nhận ung thư.

 ■ Nghiên cứu triển khai giám sát tử vong tại cộng đồng dựa trên thống kê tử vong tại trạm 
y tế xã (Củng cố lại sổ A6/YTCS, biểu mẫu, hướng dẫn và quy trình báo cáo tử vong, 
tăng cường năng lực cán bộ thống kê và chất lượng ghi chép tại TYT xã) trong khi chưa 
hoàn thiện được hệ thống ghi nhận nguyên nhân tử vong tại cộng đồng.

 ■ Triển khai điều tra các yếu tố nguy cơ của BKLN theo phương pháp STEPwise vào 
năm 2015.
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5.6. Cung ứng dịch vụ y tế

 ■ Xây dựng quy chế về quản lý, cập nhật, trao đổi và lưu trữ thông tin sức khoẻ của người 
mắc BKLN trong mạng lưới KCB và giữa các cơ sở KCB để góp phần thực hiện yêu cầu 
chăm sóc liên tục BKLN.

 ■ Bảo đảm các điều kiện (nhân lực, thuốc, trang thiết bị, tài chính) để cung cấp được các 
dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, bao gồm cả chăm sóc giảm nhẹ.

 ■ Tăng cường năng lực của các bệnh viện đa khoa và lồng ghép hoạt động phòng chống 
BKLN trong bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, thay vì xây dựng thêm các bệnh viện chuyên 
khoa mới.

 ■ Xây dựng và thực hiện Dự án Đổi mới cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (từ huyện trở 
xuống) theo hướng lấy CSSKBĐ làm nền tảng, thực hiện phối hợp, lồng ghép YTDP, 
nâng cao sức khỏe, KCB, phục hồi chức năng, bảo đảm sự kết nối và hỗ trợ giữa các 
tuyến y tế.

 ■ Xây dựng gói các dịch vụ thiết yếu phòng chống BKLN, trong đó có dịch vụ thiết yếu 
chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho y tế xã, phường và y tế huyện cho giai đoạn 2015-2020, 
có tham khảo khuyến cáo của WHO.
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