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Kính gửi: .............................................................................. 

 

Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Khí hậu và Sức khỏe 

toàn cầu đang tổ chức các hoạt động tham vấn toàn cầu về biến đổi khí hậu và sức 

khỏe nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 

(gọi tắt là Hội nghị COP26) vào tháng 11/2021.  

Để chuẩn bị cho các hoạt động tham vấn này, Tổ chức Y tế thế giới mong 

muốn thu thập các nghiên cứu điển hình (case study) liên quan biến đổi khí hậu 

và sức khỏe con người (thông tin chi tiết xin xem trong phụ lục đính kèm). Những 

nghiên cứu điển hình nổi bật nhất sẽ được trình bày tại các hội nghị tham vấn khu 

vực do Tổ chức Y tế thế giới tổ chức và sẽ được giới thiệu trong báo cáo của 

WHO tại Hội nghị COP26 cũng như trên trang web của Tổ chức Y tế thế giới. 

Trong thời gian qua, nếu Quý cơ quan đã có những nghiên cứu điển hình liên 

quan đến BĐKH và sức khỏe và đáp ứng các yêu cầu của WHO (trong phụ lục 

đính kèm), Cục Quản lý môi trường y tế kính đề nghị Quý cơ quan đề xuất và gửi 

trực tiếp theo đường link trước ngày 30/4/2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfczP6JuckCFOmnCLg1l0F_rjvvv

z69eM5RCtZO7rYV1JLxYQ/viewform. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Đỗ Mạnh Cường, Phòng Quản lý sức 

khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường y tế; Điện thoại: 

0912151352. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, SKHC. 

CỤC TRƯỞNG 
 

  
 

 

Nguyễn Thị Liên Hương 
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Mời gửi nghiên cứu điển hình (Case Study) về sức khỏe và biến đổi khí hậu 

(Gửi kèm theo Công văn số 197/MT-SKHC ngày   12    tháng 4 năm 2021) 

 
Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Khí hậu và Sức khỏe toàn cầu đang tổ chức 

các hoạt động tham vấn toàn cầu về biến đổi khí hậu và sức khỏe nhằm chuẩn bị cho 

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) vào tháng 11/2021.  

 

Một trong những hoạt động chuẩn bị cho các hoạt động tham vấn này là thu thập các 

nghiên cứu điển hình (case study) liên quan biến đổi khí hậu và sức khỏe con người. Đó 

là những câu chuyện ngắn hoặc những nghiên cứu có thật về một sáng kiến, dự án hoặc 

một chiến dịch vận động chính sách thành công trong việc giảm tác động của biến đổi 

khí hậu đối với sức khỏe con người, giúp cộng đồng và xã hội phục hồi từ COVID-19 

và chuyển đổi sang một tương lai lành mạnh, thích ứng với khí hậu và phù hợp với khí 

hậu. 

 

Các yêu cầu đối với nghiên cứu điển hình về khí hậu và sức khỏe: 

• Tập trung vào các giải pháp: đảm bảo rằng nghiên cứu điển hình này là một ví dụ cụ 

thể và thực tế về những tiến bộ đang được thực hiện trong việc giảm thiểu tác động 

của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe; 

• Trực quan: chia sẻ hình ảnh, video hoặc các yếu tố đồ họa nếu có thể; 

• Đa dạng: nêu bật các bên liên quan và các lĩnh vực khác nhau chẳng hạn như đại diện 

từ các thành phố, khu vực, doanh nghiệp từ các lĩnh vực như y tế, đa dạng sinh học, 

giao thông, kinh tế, năng lượng, cũng như các chuyên gia y tế, nhà khoa học, nhà 

hoạch định chính sách, người nổi tiếng, chính quyền địa phương, đại diện từ các cộng 

đồng dễ bị tổn thương và các tổ chức chính trị xã hội; 

• Quan điểm cá nhân: Chia sẻ ít nhất 1 trích dẫn hoặc quan điểm cá nhân, lý tưởng nhất 

là từ một người trực tiếp tham gia vào dự án hoặc từ một chuyên gia trong lĩnh vực 

này; 

• Ngắn gọn và súc tích. 

 

Mọi thông tin chi tiết về nghiên cứu điển hình xin tham khảo thêm tại đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfczP6JuckCFOmnCLg1l0F_rjvvvz69eM

5RCtZO7rYV1JLxYQ/viewform 

 

Những nghiên cứu điển hình nổi bật nhất sẽ được trình bày tại các hội nghị tham vấn 

khu vực do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Khí hậu và Sức khỏe Toàn cầu chuẩn bị 

và sẽ được giới thiệu trong "Lập luận Y tế cho hành động Khí hậu - Báo cáo đặc biệt 

COP26 " cũng như trên trang web của WHO. 

 

Các nghiên cứu điển hình xin được đăng ký và gửi trực tiếp theo đường 

link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfczP6JuckCFOmnCLg1l0F_rjvvvz

69eM5RCtZO7rYV1JLxYQ/viewform.  

 

Thời hạn gửi nghiên cứu điển hình: Trước ngày 30/4/2021 
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Danh sách các đơn vị nhận công văn 

 

TT Đơn vị 

I Bộ Y tế 

1 Cục Y tế dự phòng 

2 Cục Khoa học cộng nghệ và Đào tạo 

3 Viện Chiến lược Chính sách y tế 

4 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 

5 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 

6 Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh 

7 Viện Pasteur Nha Trang 

8 Viện Dinh dưỡng Trung ương 

9 Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương 

10 Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng TP.Hồ Chí Minh 

11 Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà 

Nội 

II Các bệnh viện 

12 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

13 Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

14 Bệnh viện Nhi Trung ương 

15 Bệnh viện Nhi đồng 1 

16 Bệnh viện Nhi đồng 2 

III Các trường Đại học/Học viện  

17 Đại học Y tế công cộng 

18 Đại học Y Hà Nội 

19 Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

20 Đại học Y Thái Bình 

21 Đại học Y Dược Thái Nguyên 

22 Đại học Y dược Hải Phòng 

23 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

24 Đại học Y Dược Cần Thơ 

25 Đại học Y Dược Huế 

26 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

27 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

28 Học viện Quân Y 



29 Đại học Tài nguyên và Môi trường – Bộ TNMT 

30 Khoa Môi trường – Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN 

31 Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên 

III Địa phương 

32 Sở Y tế 63 tỉnh/TP 

33 Trung tâm Y tế dự phòng/CDC 63 tỉnh/TP 

IV Các thành viên nhóm chuyên gia về BĐKH và sức khỏe 

34 Trần Thị Tuyết Hạnh, ĐH Y tế công cộng 

35 Lê Thị Thanh Xuân, ĐH Y Hà Nội 

36 Lê Trung Kiên, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và côn trùng TW 

37 Thái Thị Thanh Minh, Đại học Tài nguyên và Môi trường 

38 Lê Hồng Vân, Tổng Cục Khí tượng thủy văn 

39 Nguyễn Thị Thi Thơ, Viện Vệ sinh dịch tễ TW 

40 Phan Đăng Thân, Viện Vệ sinh dịch tễ TW 

41 Phạm Thị Phương Mai, Viện Vệ sinh địch tễ TW 
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