
Bảo vệ thành quả, thúc đẩy tiến bộ  
Cách vận động chính sách để tăng cường các dịch vụ HIV trong Bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân (UHC) với bối cảnh COVID-19  
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Hướng dẫn Vận động chính sách này dành cho những nhà vận động 
HIV cấp quốc gia và các tổ chức cộng đồng. Nó được thiết kế để hỗ trợ 
họ phát triển các chiến lược vận động chính sách kết hợp với các 
phương pháp tiếp cận trên cơ sở nhân quyền, do cộng đồng dẫn 
dắt và hòa nhập vào sổ tay để đạt được Bao phủ chăm sóc sức khỏe 
toàn dân (UHC) trong bối cảnh COVID-19.

Phần một đưa ra giới thiệu ngắn gọn về UHC, sự cần thiết, các khái 
niệm và thuật ngữ chính của nó. Nó chỉ ra các điểm chung giữa UHC 
và nhân quyền, bình đẳng giới và HIV, kết thúc bằng việc thảo luận về 
tác động của COVID-19 đối với những nỗ lực để đạt được các mục tiêu 
toàn cầu về UHC và HIV.

Phần hai cung cấp một bộ công cụ và hướng dẫn phù hợp cho những 
nhà vận động HIV ở cấp quốc gia và các đối tác cộng đồng để họ có 
thể sử dụng khi chuẩn bị và thúc đẩy các chiến lược vận động chính 
sách UHC trong bối cảnh COVID-19. Chúng được thiết kế để sử dụng 
cùng các công cụ chiến lược vận động chính sách tiêu chuẩn như lập 
bản đồ ảnh hưởng và phân tích các bên liên quan.

Phần ba cung cấp các nguồn thông tin và tài liệu vận động chính để 
những nhà vận động có thể sử dụng nhằm giúp họ hiểu sâu hơn về 
UHC, nâng cao nhận thức về các cam kết quốc gia và buộc các chính 
phủ phải chịu trách nhiệm.

Giới thiệu

← →

Wanja Ngure, nhà hoạt động nhân quyền và nữ quyền người 
Kenya:
“Về lý tưởng, UHC là một khái niệm đẹp nhưng khi nào 
chúng ta có luật hình sự hóa một số nhóm dân cư thì làm thế 
nào để những nhóm này tiếp cận các dịch vụ mà không bị kỳ 
thị và phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động hành 
lang để loại bỏ các cấu trúc rào cản, nếu không thì có sức 
khỏe của tất cả mọi người sẽ vẫn là một giấc mơ. “
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Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân là 
gì (UHC)?
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là mục tiêu 
toàn cầu
UHC là một mục tiêu toàn cầu mà tất cả các quốc gia thành viên của 
Liên hợp quốc đã cam kết đạt được vào năm 2030 như một phần của 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Vào năm 2019, cam kết này 
đã được củng cố hơn với Tuyên bố Quốc gia trong Cuộc họp Cấp cao 
về Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân, đề ra một chương trình nghị 
sự đầy tham vọng cho 10 năm tới. Tuyên bố đã tạo động lực cho các 
quốc gia mở rộng quy mô về các kế hoạch và chiến lược thực hiện 
nhằm thực hiện các cải cách y tế cần thiết; các gói dịch vụ y tế và cơ 
chế tài chính y tế cơ bản để thực hiện UHC.

Theo WHO, Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân sẽ đạt được khi tất 
cả mọi người và cộng đồng nhận được các dịch vụ y tế1 họ cần mà 
không gặp khó khăn về tài chính. Dù tất cả các quốc gia giàu có nhất 
trên thế giới (ngoại trừ Hoa Kỳ) đều có một số hình thức bao phủ toàn 
dân, nhưng không có quốc gia nào thực sự bao phủ 100% dân số cho 
100% các dịch vụ y tế, với 100% chi phí và không có danh sách chờ. 
Trong những năm gần đây, các quốc gia có thu nhập trung bình đã tiến 
gần hơn đến UHC bao gồm Brazil, Mexico và Thái Lan2.

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là một 
chương trình chính sách quốc gia
Không có phương pháp tiếp cận “phù hợp cho tất cả” để bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân. Với khái niệm UHC là nguyên tắc sở hữu quốc 
gia, với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thì là thiết lập và 
đóng góp tài chính cho các mục tiêu phát triển chính của quốc gia.

Các quyết định quan trọng để đạt được UHC được thực hiện ở cấp 
quốc gia và các Chính sách, Chiến lược và Kế hoạch Y tế Quốc gia 
(NHPSPs) là nơi trả lời các câu hỏi về cách thức cung cấp và tài trợ 
UHC. Cải cách y tế trong nước có thể là một chủ đề nóng về chính trị, 

hoặc thậm chí là một vấn đề bầu cử. Cam kết của chính phủ đối với 
UHC thường bị đưa vào các chương trình bảo hiểm y tế. Các tổ chức 
xã hội dân sự cần tham gia tích cực vào mọi giai đoạn của quá trình 
thiết kế, thực hiện và giám sát UHC cấp quốc gia.

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là một khái 
niệm được xây dựng dựa trên quyền được hưởng 
chăm sóc sức khỏe và bình đẳng về chăm sóc sức 
khỏe.
Khái niệm về UHC bắt nguồn từ Công bố của WHO năm 1948 tuyên bố 
chăm sóc sức khỏe là một quyền cơ bản của con người. Năm 1978, 
Tuyên bố của Alma Ata đã xác định chăm sóc sức khỏe ban đầu là 
cách thức để đạt được “sức khỏe cho tất cả mọi người”. Các yếu tố cốt 
lõi của UHC được đưa vào các công ước quốc tế về quyền con người 
bao gồm CEDAW, Công ước về quyền trẻ em và Công ước về các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như hiến pháp của nhiều quốc 
gia3. Theo WHO, UHC được định nghĩa là một biểu hiện thực tế về sự 
quan tâm đến công bằng sức khỏe và quyền được chăm sóc sức khỏe. 
Các chính phủ được hướng dẫn không nên sử dụng hoàn toàn bằng 
ngân sách chi cho y tế, vì những ngân sách này có thể không công 
bằng. Để đảm bảo điều này, các chỉ số UHC nên được phân tách theo 
các nhân tố gồm thu nhập, giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, khuyết 
tật, vị trí và tình trạng cư trú.

Phần một:Bối cảnh

” Việc thực hiện tiến bộ về quyền được chăm sóc sức khỏe 
thông qua UHC trước hết là trách nhiệm của quốc gia, 

được hỗ trợ thông qua sự đoàn kết, trao đổi và hợp tác 
quốc tế trong khu vực và toàn cầu. Điều này có thể đạt 

được tốt nhất thông qua các cải cách ưu tiên đáp ứng nhu 
cầu của những người yếu thế”. 

– Hiệp ước Toàn cầu Tiến tới UHC
← →
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1.  Không để lại ai phía sau, dành sự quan tâm cụ thể đến 
người nghèo, người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài 
lề xã hội

2.  Đảm bảo tiếp cận nhiều hơn với nhiều loại dịch vụ chất 
lượng cao.

3.  Xoá bỏ khó khăn về tài chính cho những người sử dụng 
các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

#1
#2
#3

Tại sao chúng ta lại cần đến UHC?
Năm 2017 chỉ có dưới một nửa dân số thế giới được bảo vệ bởi các 
dịch vụ y tế thiết yếu4. Ngay cả ở các nước giàu có, hệ thống y tế quốc 
gia do nhà nước cung cấp cũng chỉ bao gồm một phần dân số, một số 
dịch vụ hạn chế và chỉ một phần trong tổng chi phí. Mỗi năm, 100 triệu 
người bị đẩy vào cảnh nghèo khổ vì chi phí y tế5

Ba khía cạnh của UHC

Để đạt được UHC, các quốc gia phải nâng cao cả ba khía cạnh: bao 
gồm nhiều người hơn (những người được bao phủ), mở rộng phạm vi 
dịch vụ (bao gồm những dịch vụ nào), giảm các loại phí và lệ phí 
“không chính thức”6 (giảm chi phí). Các chính phủ cần tăng nguồn tài 
trợ cho y tế trong nước, đưa ra các lựa chọn quan trọng về việc ưu tiên 
ai trước, mở rộng dịch vụ nào và cách thức tiến tới một hệ thống chia 
sẻ rủi ro tài chính một cách bình đẳng trong toàn xã hội (thường thông 
qua thuế hoặc bảo hiểm y tế)7. Sự đánh đổi phải được thực hiện về số 
lượng dịch vụ được cung cấp và tỷ lệ chi phí phải trả từ nguồn vốn 
công. Ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ các quốc gia có thu nhập rất 
thấp, UHC chủ yếu sẽ được tài trợ thông qua các nguồn lực trong 
nước, không có hoặc rất hạn chế nhà tài trợ bên ngoài. Mặc dù điều 
này nghe có vẻ như là tham vọng nhưng WHO ước tính rằng ở 65 
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, 85% chi phí cần thiết để đạt 
được các mục tiêu sức khỏe SDG có thể được đáp ứng từ các nguồn 
lực trong nước8.

Các quốc gia đạt được nhiều tiến bộ nhất đối với UHC đã ưu tiên chi 
tiêu cho y tế từ việc đánh thuế chung thay vì các chương trình bảo 
hiểm y tế tư nhân hoặc tự nguyện.9 Báo cáo Giám sát Toàn cầu gần 
nhất của UHC cho thấy rằng trong khi mức độ bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân đang được cải thiện nhưng việc đảm bảo tài chính đang 
đi sai hướng.10 Ý chí chính trị là cần thiết để tránh gia tăng áp lực lên 
ngân sách y tế và các nguồn lực khan hiếm đang được trải rộng trên 
nhiều ưu tiên y tế11.

Ba khía cạnh cần bao phủ khi tiến đến UHC
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1. Ai là ai trong UHC?

Tổ chức toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
WHO là động lực thúc đẩy chương trình UHC và cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cho các quốc gia liên quan đến việc thực hiện. Nó đóng góp bằng 
chứng cơ sở về các cách thức và cơ chế dân số tham gia có thể hoạt 
động được. Sổ tay sắp tới của WHO về sự tham gia của xã hội đối với 
UHC sẽ là tài liệu hướng dẫn cho các quốc gia thành viên để tăng 
cường sự tham gia theo hệ thống và có ý nghĩa của chính phủ đối với 
người dân, xã hội dân sự và cộng đồng thông qua các ví dụ thực tiễn 
tốt nhất để thành lập, thiết lập và thể chế hóa các cơ chế đó trong 
chính sách quốc gia, lập kế hoạch và xem xét các quy trình. Để biết 
thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của WHO về UHC tại đây: 
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-cover-
age-(uhc)

Ngân hàng thế giới
Ngân hàng Thế giới và WHO phối hợp chặt chẽ với nhau để theo dõi 
và đánh giá tiến độ thực hiện UHC trên toàn cầu. Báo cáo, “Hướng tới 
toàn cầu: Cách thức của 24 quốc gia đang thực hiện cải cách bao phủ 
chăm sóc y tế toàn dân từ dưới lên”, mô tả cách thức của các quốc gia 
khác nhau đang theo đuổi UHC, dựa trên việc thu thập dữ liệu một 
cách hệ thống, cung cấp hiểu biết thực tế cho các nhà hoạch định 
chính sách. Trong năm 2018 và 2019, các nghiên cứu thêm về 17 quốc 
gia khác đã được phát hành. Trang web của Ngân hàng Thế giới về 
UHC là: www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage

Đối tác UHC 
Đối tác UHC tập hợp các chuyên gia y tế và Bộ Y tế các quốc gia để 
thúc đẩy UHC. Theo WHO, mục đích để các quốc gia nâng cao khả 
năng trong việc phát triển, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính 
sách; lên chiến lược và kế hoạch y tế mạnh mẽ và toàn diện; về các 
chính sách tài chính y tế, nhằm thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe 
toàn dân. Sổ tay của Đối tác UHC về Chiến lược y tế quốc gia trong thế 
kỷ 21 cung cấp hướng dẫn chi tiết để lập kế hoạch y tế quốc gia và các 

bước để tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia. Có thể tìm thấy bản 
giản lược hơn của khung này trên Công cụ 1 của Hướng dẫn này.

UHC2030
UHC2030 (trước đây là Hiệp hội Đối tác Y tế Quốc tế /IHP+) là phong 
trào toàn cầu nhằm tăng cường hệ thống y tế cho UHC. Các lĩnh vực 
hoạt động chính của nó là: phối hợp các nỗ lực để tăng cường hệ 
thống y tế; chia sẻ học hỏi và kinh nghiệm về tăng cường hệ thống y tế 
và UHC; ủng hộ các chính sách và nguồn lực cần thiết để đạt được 
UHC; và tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi tiến trình đối với UHC 
và trách nhiệm giải trình. Các bên ủng hộ UHC gồm các quốc gia, xã 
hội dân sự, giới học thuật, khu vực tư nhân và giới truyền thông, được 
khuyến khích trở thành đối tác bằng cách tán thành Hiệp ước Toàn cầu 
UHC2030. UNAIDS và Quỹ Toàn cầu về AIDS, Lao và Sốt rét là một 
trong những bên đã ký kết. Để tham gia với UHC2030, bạn nên làm 
quen với ba đại diện xã hội dân sự (cấp cơ sở, quốc gia và toàn cầu) 
trong Ban chỉ đạo. UHC2030 cũng xuất bản Báo cáo cam kết trạng thái 
UHC hàng năm.

UHC2030 là thư ký cho Ngày bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân:  
12 tháng 12 và tạo ra một điểm chiến dịch hằng năm với các công cụ 
và tài nguyên vận động: universalhealthcoverageday.org/ 

Cơ chế tham gia của tổ chức xã hội dân sự cho 
UHC2030 (CSEM) 
CSEM là tổ chức xã hội dân sự của UHC2030 có mục đích làm việc để 
đảm bảo rằng các chính sách Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân 
(UHC) là toàn diện và công bằng, dành sự quan tâm có hệ thống đến 
những nhóm dân cư yếu thế và dễ bị tổn thương nhất để không ai bị bỏ 
lại phía sau. Mục tiêu của CSEM là: tăng cường phong trào UHC / 
Tăng cường Hệ thống Y tế (HSS) bao trùm và rộng khắp ở cấp độ toàn 
cầu, khu vực và quốc gia; tác động đến việc thiết kế chính sách và thực 
hiện UHC / HSS ở cấp quốc gia và toàn cầu, ủng hộ những người dễ bị 
tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội; tăng cường các cơ chế do người 
dân lãnh đạo và trách nhiệm giải trình xã hội ở cấp địa phương, quốc 
gia, khu vực và toàn cầu, theo nguyên tắc Không để ai phía sau; và để 
đảm bảo sự phối hợp và hài hòa hơn giữa các nền tảng CSO và mạng 
lưới hoạt động về các vấn đề liên quan đến sức khỏe. CSEM tạo ra 
một loạt các công cụ và nguồn lực vận động chính sách, bao gồm 
UHC Advocacy Guide (2018).
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https://csemonline.net/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-presentation_EN_web.pdf
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-presentation_EN_web.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage
https://www.uhcpartnership.net/
https://www.uhcpartnership.net/handbook/
https://www.uhcpartnership.net/handbook/
https://www.uhc2030.org
https://www.uhc2030.org/what-we-do/working-better-together/global-compact/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/working-better-together/global-compact/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/
https://universalhealthcoverageday.org/
https://csemonline.net
https://csemonline.net
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf


#22. Điểm sáng trong khu vực: 
Các khuôn khổ và cam kết 
của Châu Á về UHC

Bên ngoài châu Phi, có vài sáng kiến và khuôn khổ khu vực về UHC

Hội nghị kết hợp Bộ trưởng Tài chính và Y tế về Bao phủ Chăm sóc 
sức khỏe Toàn dân ở Châu Á và Thái Bình Dương: COVID-19 and 
Beyond (2020) – hơn 40 bộ trưởng tài chính và y tế từ khắp Châu Á và 
Thái Bình Dương đã tập hợp để thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ 
hướng tới UHC trong khu vực trong kỷ nguyên COVID-19 mới, nhấn 
mạnh tầm quan trọng của UHC và sự cần thiết phải hợp tác mạnh mẽ 
hơn để huy động tài chính chăm sóc sức khỏe.

Chiến lược Khu vực Đông Nam Á về Bao phủ Chăm sóc sức khỏe 
Toàn dân (2015) – Được thông qua tại phiên họp thứ 65 của Ủy ban 
Khu vực Đông Nam Á của WHO, chiến lược khu vực này đề xuất bốn 
Định hướng Chiến lược để thúc đẩy UHC trong khu vực.
 
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Hướng tới Khung hành động vì 
sức khỏe tốt hơn cho khu vực Tây Thái Bình Dương (2016) – Được 
thông qua tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình 
Dương của WHO, khung hành động này cung cấp hướng dẫn cho các 
quốc gia thành viên để đẩy nhanh tiến độ đối với UHC và SDGs
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Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc điều hành 
SCDI tại Việt Nam: “Chúng tôi phải xác 
định những người đang bị UHC bỏ lại 
phía sau, cũng như đảm bảo rằng có thể 
tìm ra giải pháp và vận động cho những 
giải pháp giúp những người đó”
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https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_for_uhc.pdf
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_for_uhc.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
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3. Điểm sáng trong khu vực: 
Các khuôn khổ và cam kết 
của Châu Phi về UHC

Ngoài Tuyên bố Chính trị của Liên hợp quốc và nghị quyết của Hội 
đồng Y tế Thế giới từ năm 2019 mà tất cả các nước châu Phi đã tán 
thành, có một số cam kết và công cụ chính sách cấp khu vực quan 
trọng hữu ích cho việc vận động liên quan đến UHC.

Tuyên bố Abuja (2001) – Các nước thuộc Liên minh Châu Phi (AU) 
cam kết đặt mục tiêu phân bổ ít nhất 15% ngân sách hàng năm cho 
lĩnh vực y tế. Rất ít quốc gia đạt được mục tiêu này. Tuyên bố Abuja 
+12 năm 2013 chứng kiến các chính phủ gia hạn cam kết chấm dứt đại 
dịch HIV, lao và sốt rét vào năm 2030

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân ở Châu Phi: Từ ý tưởng đến 
hành động (2016) – Lời kêu gọi hành động này đặt ra năm lĩnh vực 
chính cho các quốc gia châu Phi liên kết y tế với tăng trưởng kinh tế: tài 
chính, dịch vụ, công bằng, sẵn sàng và quản trị.

Chiến lược Y tế Châu Phi 2016-2030 – Một khuôn khổ chiến lược để 
tăng cường thực hiện của hệ thống y tế, tăng cường đầu tư vào y tế, 
cải thiện công bằng và giải quyết các yếu tố quyết định của xã hội đối 
với sức khỏe để giảm gánh nặng bệnh ưu tiên vào năm 2030.

Khung thúc đẩy của AU nhằm chấm dứt AIDS, lao và sốt rét ở Châu 
Phi vào năm 2030 – Khung chiến lược đề ra các mục tiêu và cột mốc 
quan trọng được Liên minh Châu Phi thông qua vào năm 2016. Một 
loạt các mục tiêu được liên kết với từng loại bệnh, với các mục tiêu 
phải đạt được để các bệnh này được loại bỏ vào năm 2030. Tất cả các 
mục tiêu này đều có một mục tiêu tạm thời (hoặc “các cột mốc”) phải 
đạt được vào năm 2020.

Ủy ban khu vực của WHO lần thứ 67 dành cho Châu Phi (2017) – Bộ 
trưởng Y tế  các nước Châu Phi đã nhất trí thực hiện sáu khung hành 
động toàn diện tại quốc gia của họ để đóng góp cơ bản vào việc đạt 
được UHC.

Bảng điểm về tài chính trong nước cho y tế của Châu Phi 2019 – một 
công cụ tài chính y tế được cập nhật hàng năm để các quốc gia thành 
viên AU sử dụng trong việc lập kế hoạch tài chính và theo dõi chi tiêu.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249527/WHO-HIS-HGF-Tech.Report-16.2-eng.pdf?sequence=1
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http://documents1.worldbank.org/curated/en/735071472096342073/pdf/108008-v1-REVISED-PUBLIC-Main-report-TICAD-UHC-Framework-FINAL.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://www.afro.who.int/news/african-health-ministers-commit-attain-universal-health-coverage
https://scorecard.africa/


#44. Giải thích thuật ngữ UHC

Chi phí thảm họa cho chăm sóc sức khỏe 
Chi tiêu cho y tế được định nghĩa bị coi là chi phí thảm họa nếu tài chính 
của một hộ gia đình đóng cho hệ thống y tế vượt quá 40% thu nhập còn 
lại sau khi đã được đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Vào năm 2015 khi SDGs 
được thông qua, khoảng 930 triệu người phải chịu chi tiêu cho sức khỏe 
thảm họa. Đối với khoảng 210 triệu người, tiền túi chi tiêu cho y tế vượt 
quá 25% ngân sách hộ gia đình12.

Gói phúc lợi sức khỏe
Còn được gọi là Gói Dịch vụ Y tế Thiết yếu (EHSP) hoặc Gói Phúc lợi 
Y tế Tối thiểu, đây là nhóm dịch vụ cốt lõi mà chính phủ coi là thiết yếu 
để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người dân và sẵn sàng chi trả. Sẽ 
có sự khác nhau giữa các quốc gia nhưng WHO cung cấp hướng dẫn 
cho các chính phủ về cách thiết kế các gói phúc lợi sức khỏe13.

Nội dung của gói phúc lợi sức khỏe nên được xác định bằng ba cân nhắc:
•  Công bằng - đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ bình đẳng và công 

bằng
• Hồ sơ gánh nặng bệnh tật - nhu cầu sức khỏe chính của dân số
•  Phân tích hiệu quả chi phí - nhằm đạt được tác động lớn nhất dựa 

trên các nguồn lực sẵn có.

Cơ chế tài trợ y tế trong nước / Huy động nguồn lực 
trong nước
Tài chính y tế là một trong những thành phần cốt lõi của UHC, đề cập 
đến các cơ chế mà các quốc gia gây quỹ để chi trả cho các dịch vụ y tế 
để mọi người không còn phải trả tiền ‘túi’(OOP). Các cơ chế tài trợ y tế 
trong nước bao gồm:
•  Tăng nguồn thu (các nguồn quỹ, bao gồm ngân sách chính phủ, các 

chương trình bảo hiểm trả trước bắt buộc hoặc tự nguyện, các khoản 
chi trực tiếp từ tiền túi của người dùng và viện trợ bên ngoài)

•  Gộp các quỹ (tích lũy các khoản tiền trả trước thay cho một số hoặc 
toàn bộ dân số, ví dụ qua bảo hiểm y tế)

•  Mua dịch vụ (thanh toán hoặc phân bổ nguồn lực cho các nhà cung 
cấp dịch vụ y tế)

Giải thích chi tiết hơn về các cơ chế tài chính y tế được nêu trong tài 
liệu thảo luận của Frontline về AIDS: Bao phủ chăm sóc y tế Toàn dân: 
Phương thức Tài trợ. https://frontlineaids.org/wp-content/up-
loads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf.

Các chính sách, chiến lược và kế hoạch y tế quốc 
gia (NHPSPs)
Đây là một thuật ngữ chung trong phạm vi chính sách y tế của chính 
phủ về chính sách, chiến lược và kế hoạch y tế ở cấp quốc gia đề ra để 
cải cách y tế và UHC. NHPSPs đảm bảo rằng các quốc gia phân bổ 
các nguồn lực trong nước một cách hiệu quả và công bằng, và ngân 
sách cho y tế là nhất quán và có thể dự đoán được.

Thanh toán từ tiền túi của bệnh nhân (OOPs)
Đây là những chi phí mà cá nhân phải chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe từ tiền túi của họ tại thời điểm họ sử dụng dịch vụ. 
Họ có thể phải trả phí sử dụng, đồng chi trả, đơn thuốc và các khoản 
phí khác cho các dịch vụ y tế. Nhiều quốc gia dựa vào các khoản thanh 
toán này để tài trợ cho các hệ thống y tế. Tuy nhiên, hàng năm, những 
khoản thanh toán này đẩy hơn 100 triệu người mỗi năm vào cảnh 
nghèo khó (được định nghĩa là sống với mức 1,90 USD hoặc ít hơn 
một ngày) vì bệnh tật bất ngờ buộc họ phải dùng hết tiền tiết kiệm, bán 
tài sản hoặc đi vay tiền. Người dân đôi khi phải trả tiền cho các dịch vụ 
miễn phí vì yêu cầu sự riêng tư và bí mật14.
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Anton Basenko, Nhà hoạt động toàn cầu và quản lý các 
chương trình về cộng đồng, quyền và giới của Liên minh 
vì sức khỏe cộng đồng: “Bạn không thể phân chia các 
vấn đề về nhân quyền, kỳ thị và phân biệt đối xử ra ngoài 
với ý tưởng về UHC. Tất cả những vấn đề này đều phải 
nằm trong chương trình nghị sự vận động của UHC.”
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UHC và HIV: Thách thức và cơ hội
Các mục tiêu đạt được UHC và chấm dứt đại dịch AIDS là bổ sung cho 
nhau và không thể đạt được mục tiêu này nếu không có cái kia. Các 
giá trị và nguyên tắc cơ bản giống nhau: công bằng, không phân biệt 
đối xử, địa vị và công bằng xã hội. Vào năm 2019, chưa đến một nửa 
số dân số chính được tiếp cận với các dịch vụ kết hợp phòng ngừa HIV 
ở hơn một nửa số quốc gia đã báo cáo với UNAIDS15. Nguồn vốn y tế 
mới từ các nguồn trong nước cho UHC có thể giúp thu hẹp khoảng 
cách tài chính cho HIV và cải thiện tính bền vững.16.

Chiến lược UNAIDS giai đoạn 2016-202117 đưa ra ba cách thức mà các 
quốc gia cần giải quyết ba khía cạnh UHC trong việc lập kế hoạch ứng 
phó với HIV: 

1.  xác định các can thiệp HIV thiết yếu, có tác động 
cao cần được lồng ghép vào gói lợi ích y tế quốc gia

2  đảm bảo gói này được điều chỉnh và phân phối công 
bằng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu; và

3  đảm bảo hệ thống tài chính y tế quốc gia trang trải 
chi phí cho các dịch vụ HIV nhằm giảm thiểu chi tiêu 
cho OOP và nguy cơ khó khăn về tài chính.

Có bốn mối quan tâm chính trong cộng đồng HIV về việc chuyển đổi 
sang UHC18.

1.  Sự thay đổi nguồn tài trợ từ nguồn tài trợ trợ quốc tế sang nguồn tài 
chính y tế trong nước sẽ đồng nghĩa với việc thiếu hụt đáng kể 
nguồn tài trợ cho HIV

2.  Việc chuyển từ phương pháp ứng phó với bệnh tật cụ thể sang 
phương pháp tiếp cận theo hệ thống y tế sẽ làm loãng sự tập trung 
vào việc giải quyết các động cơ cấu trúc của HIV, đặc biệt là các 
biện pháp giải quyết kỳ thị và phân biệt đối xử, và cách tiếp cận lấy 
con người làm trung tâm

3.  Giá trị của các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và 
do cộng đồng dẫn dắt, vốn là động lực của ứng phó với HIV sẽ bị 
các chính phủ quốc gia bỏ qua vì tập trung vào các cơ sở y tế và các 
chương trình bảo hiểm y tế chung

4.  Các nhóm đối tượng chính sẽ bị coi là không đủ điều kiện hoặc bị 

loại khỏi việc thực hiện UHC do bị hình sự hóa hoạt động mại dâm, 
tình dục, sử dụng ma túy hoặc dựa trên danh tính và nơi cư trú.

Mỗi quốc gia sẽ phải đưa ra các quyết định quan trọng về cách thức tài 
trợ các dịch vụ HIV và làm sao để đảm bảo tính sẵn có, khả năng chi 
trả cũng như chất lượng điều trị HIV. Có lựa chọn khác như việc đưa 
điều trị HIV vào các chương trình bảo hiểm y tế quốc gia, sử dụng các 
quỹ chuyên biệt của chính phủ hoặc một loại thuế cụ thể để trang trải 
các chi phí y tế liên quan đến HIV.

Cộng đồng thực hiện các can thiệp về HIV
UHC không chỉ là về điều trị và thuốc. Thành công của nó còn phụ 
thuộc vào việc cung cấp tất cả các can thiệp quan trọng khác khi sức 
khỏe tốt, cụ thể là phòng ngừa và các can thiệp phi y tế khác, chẳng 
hạn như nâng cao nhận thức, vận động, hỗ trợ tuân thủ điều trị hoặc 
liên kết các nhóm mục tiêu chính với các dịch vụ y tế thân thiện. Trong 
số những can thiệp này được thực hiện bên ngoài hệ thống y tế bởi 
các tổ chức xã hội dân sự địa phương và cộng đồng và chủ yếu được 
tài trợ thông qua các nhà tài trợ bên ngoài. Liệu các chính phủ có thể 
hoặc sẵn sàng hỗ trợ xã hội dân sự hoặc các cộng đồng trong việc 
thực hiện các hoạt động quan trọng này không?

 “Nếu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân được thực sự 
phổ cập thì nó phải hướng tới tất cả mọi người, đặc biệt là 

những người gặp khó khăn nhất trong việc tiếp cận các 
dịch vụ y tế, chẳng hạn như người di cư, người dân nông 

thôn, người trong tù, cộng đồng LGBT, người bán dâm, 
người nghiện ma túy, người nghèo #Healthforall” 
– Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc, WHO
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Về lý thuyết, dù UHC được xây dựng dựa trên việc thực hiện công 
bằng trên toàn xã hội19,20, nhưng cách thức chính phủ xác định những 
người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội sẽ có tác động trực 
tiếp đến việc ai được tham gia vào việc mở rộng các dịch vụ y tế. Tại 
những quốc gia mà việc phơi nhiễm và lây truyền HIV, quan hệ đồng 
giới, nhận dạng và biểu hiện giới không phù hợp, mại dâm và sử dụng 
ma túy đều bị hình sự hóa thì những nhóm mục tiêu chính này sẽ rất ít 
khả năng được công nhận là xứng đáng với các dịch vụ y tế.

UHC và Bình đẳng giới
Thuật ngữ UHC và sự tranh luận xung quanh định nghĩa chuẩn nó chỉ  
ra rằng việc thực hiện UHC sẽ công bằng trên toàn xã hội. Tuy nhiên, 
việc giải thích và thực hiện UHC thường quá “mù mờ về giới”
 
Bất bình đẳng giới và các chuẩn mực xã hội lệch lạc làm hạn chế kết 
quả sức khỏe cho người có nhận dạng giới, biểu hiện, khuynh hướng 
tình dục hoặc đặc điểm giới tính được coi là ‘khác biệt’. Những khác 
biệt về nhận thức này được sử dụng để quyết định xem người quan 
trọng hơn trong xã hội và điều này dẫn đến gia tăng rủi ro sức khỏe, 
gánh nặng bệnh tật và nhu cầu dịch vụ y tế giữa các nhóm cụ thể. Ví 
dụ, người chuyển giới có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn 49 lần so với 
dân số chung. Phụ nữ dễ bị nhiễm HIV hơn nam giới 1,2 lần và sự 
khác biệt này thậm chí còn rõ ràng hơn ở tuổi vị thành niên.

Đối với phụ nữ nói chung, UHC, và đặc biệt là việc mở rộng chăm sóc 
sức khỏe ban đầu miễn phí có tiềm năng rất lớn24. Ví dụ ở các quốc gia 
trên khắp thế giới như Afghanistan, Mexico, Rwanda và Thái Lan về 
việc cam kết với UHC đã trở thành động lực mạnh mẽ để cải thiện kết 
quả sức khỏe và công bằng cho phụ nữ25. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy 
ra khi các chính sách và chương trình phải chú ý đặc biệt đến việc thiết 
kế các gói dịch vụ thiết yếu, khả năng tiếp cận dịch vụ của phụ nữ, các 
rào cản tài chính và xã hội đối với bình đẳng giới. Đặc biệt, nếu không 
quan tâm cụ thể đến tác động của các chuẩn mực xã hội tiêu cực, mất 
cân bằng giới trong tiếp cận các dịch vụ và môi trường chính sách và 
luật pháp quốc gia thì khó có thể đạt được các quyền và sức khỏe sinh 
sản và tình dục (SRHR) trong UHC26.

Cần có ý thức nỗ lực để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới hiện 
nay trong hệ thống y tế và giải quyết các nhu cầu sức khỏe riêng biệt 
của tất cả mọi người, với tiếp cận liên ngành thừa nhận sự bất bình 
đẳng giới cũng tạo ra rào cản đối với những người có xu hướng tính 
dục đa dạng, nhận dạng và biểu hiện chung, và đặc điểm giới tính. 
Được đưa vào Tuyên bố Chính trị của Liên hợp quốc về UHC là một số 
cam kết quan trọng để đảm bảo UHC đáp ứng giới và mang lại bình 
đẳng giới trong y tế (xem Phần thứ ba: Nguồn lực).

Thông điệp chính:
Việc thực hiện UHC mà bỏ qua cách tiếp cận 

toàn diện đối với HIV sẽ gây ra sự bất bình đẳng 
và khiến mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV vào 

năm 2030 không thể đạt được.

← →
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Vậy, cuộc khủng hoảng COVID-19 là một cơ hội để 
vận động cho việc bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn 

dân dựa trên quyền và toàn diện hơn với sự hỗ trợ về 
chính trị và tài chính bởi các nhà tài trợ và chính phủ. ← →
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Tác động của COVID-19  
đối với UHC

Đại dịch COVID-19 đang có tác động tàn khốc đến sự phát triển kinh tế 
và xã hội trên toàn thế giới, gây hậu quả nghiêm trọng đối với việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Sự phát triển 
toàn cầu có xu hướng bị giảm lần đầu tiên trong năm nay kể từ năm 
1990. Tác động tài chính của COVID-19 dự kiến sẽ tồi tệ hơn cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và có thể gây ra một cuộc 
suy thoái kinh tế toàn cầu chưa từng thấy kể từ những năm 193028.

Theo WHO, trong vòng chưa đầy một năm qua đại dịch đã làm hao mòn 
những thành quả về y tế đạt được trong 25 năm qua29. COVID-19 đã chỉ 
ra và làm trầm trọng thêm những điểm yếu trong hệ thống y tế và khả 
năng cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản hiện nay, cũng như mức độ phụ 
thuộc vào các nhà tài trợ quốc tế của các quốc gia. Nó làm gián đoạn 
nghiêm trọng tốc độ cải cách y tế quốc gia, đồng thời là một minh họa 
hoàn hảo rằng tại sao các hệ thống y tế linh hoạt và bền vững là tuyến 
phòng thủ đầu tiên chống lại sự bùng phát của dịch bệnh. Nó đe dọa quét 
sạch những tiến bộ đã đạt được trong nhiều thập kỷ đối với HIV, một dịch 
bệnh đã xuất hiện ở thập kỷ thứ năm, với lo ngại rằng số ca tử vong do 
AIDS có thể tăng gấp đôi trong năm tới. 
 

COVID-19 đang làm đồng hồ đếm ngược 
với HIV
Những người nhiễm HIV nằm trong số những người bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-1930. Đại dịch và các biện 
pháp đang thực hiện để giảm thiểu tác động của nó đang khiến tiến bộ 
của HIV trong nhiều thập kỷ có nguy cơ biến mất. Việc dự trữ thuốc 
ARV, đóng cửa phòng khám và hạn chế di chuyển đã dẫn đến những 
khó khăn để người nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh. Phòng chống 
HIV và các dịch vụ thiết yếu như sức khỏe sinh sản và tình dục chưa 
được bảo vệ và việc xét nghiệm HIV ở một số nơi đã giảm 50%.
Phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm HIV cao 
trong điều kiện hạn chế di chuyển do mức độ gia tăng của bạo lực 
giới31. Các nhóm mục tiêu chính và nhóm dễ tổn thương khác đã bị tác 
động tiêu cực bởi việc đóng cửa dịch vụ, mất thu nhập, gia tăng nguy 
cơ bạo lực và sự thù địch của cảnh sát dẫn đến việc bị loại bỏ nhiều 

hơn. Hơn nữa, nguồn tài trợ ở cấp quốc gia và quốc tế hiện có đang 
được chuyển từ các chương trình y tế sang ứng phó COVID-1932. 
WHO đã cảnh báo rằng nếu không thể khắc phục tình trạng gián đoạn 
dịch vụ hiện nay thì chúng ta có thể phải đối mặt với hơn 500.000 ca tử 
vong do AIDS trong năm tới.33.

Một cơ hội
Bất chấp bức tranh ảm đạm này, cũng có một số mặt 
tích cực. Các cộng đồng trên khắp thế giới đã huy động, 

sáng tạo đổi mới các giải pháp, một lần nữa thể hiện giá trị của các 
phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và do cộng đồng dẫn dắt34.  
Các đột phá về chính sách do COVID-19 gây ra hoặc thúc đẩy là việc 
mở rộng các dịch vụ giảm thiểu tác hại tại nhà và bộ dụng cụ tự xét 
nghiệm, kê đơn thuốc ARV dài hơn và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ 
cho những người dưới 18 tuổi35. Tầm quan trọng của phương pháp tiếp 
cận y tế dựa trên quyền và do cộng đồng dẫn dắt đang được cộng 
đồng HIV ủng hộ và nhiều bài học để ứng phó với HIV.

Trên phương diện toàn cầu, mối liên hệ giữa sức khỏe tốt và sự phát 
triển kinh tế mạnh mẽ chưa bao giờ rõ ràng hơn. Ở các quốc gia mà 
ngân sách trong nước về y tế chưa cao, COVID-19 đã đẩy y tế lên vị trí 
chính trị trong các chương trình nghị sự, đóng vai trò là “mở mắt” sự 
cho chất lượng kém của hệ thống y tế. Tăng cường hệ thống y tế và 
bảo vệ nhân viên y tế tại tuyến đầu là ưu tiên trong cuộc tranh luận 
quốc tế về UHC và COVID-19.
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← →

Anton Basenko, Nhà hoạt động toàn cầu và quản lý các chương trình về cộng đồng, quyền và giới 
của Liên minh vì sức khỏe cộng đồng: “Từ phong trào HIV, chúng ta biết được tầm quan trọng của 
các tổ chức cộng đồng và xã hội dân sự. Chúng ta cũng biết tầm quan trọng khi xã hội dân sự hợp 
tác với chính phủ. Phong trào được kêu gọi, tổ chức thực hiện một cách đáng kinh ngạc để ứng 
phó với HIV.”
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Vai trò của xã hội dân sự và cộng đồng 
trong UHC
Chúng tôi cam kết khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan, bao gồm xã hội dân sự, khu vực tư nhân và giới học 
thuật nếu thích hợp. thông qua việc thiết lập các nền tảng và quan 
hệ đối tác nhiều bên với sự tham gia và minh bạch để cung cấp 
đầu vào cho việc phát triển, thực hiện và đánh giá y tế và xã  
hội- các chính sách liên quan và rà soát tiến độ để đạt được các 
mục tiêu quốc gia về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; đồng 
thời quan tâm đến việc giải quyết và quản lý các xung đột lợi ích 
và ảnh hưởng quá mức - Tuyên bố chính trị của LHQ về UHC, 2019

Xã hội dân sự và cộng đồng có vai trò quan trọng trong UHC, đặc biệt 
là trong vai trò vận động chính sách, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ. 
Họ cần góp mặt trong quá trình quyết định ở mọi giai đoạn của thiết kế, 
thực hiện và giám sát UHC; yêu cầu chính phủ phải có trách nhiệm, 
đặc biệt là khi liên quan đến quyền của những người bị thiệt thòi nhất 
trong xã hội. Công cụ 1 của Hướng dẫn này trình bày chi tiết hơn vai 
trò của xã hội dân sự trong việc xây dựng chính sách UHC ở cấp quốc 
gia gồm các câu hỏi chính cần đặt ra ở mỗi giai đoạn.

Bốn trụ cột vận động chính sách
Bốn trụ cột có thể hữu ích cho hoạt động vận động của bạn về UHC và 
COVID-19:

Ba điểm đầu liên kết chặt chẽ với các phong trào UHC khác, bao gồm 
cả CSEM36 và Liên minh vì Bình đẳng giới và UHC37. Điểm thứ tư liên 
quan đến bối cảnh tài chính toàn cầu, phải thừa nhận rằng các quốc 
gia đang phát triển đang chịu một khoản nợ lớn sẽ tạo áp lực lên chính 
phủ trong khi theo đuổi các biện pháp thắt chặt chi tiêu thay vì đầu tư 
vào y tế, có khả năng dẫn đến một thập kỷ thua lỗ khác38. Khi bạn phát 
triển các chiến lược vận động chính sách của mình thì những trụ cột 
này sẽ giúp bạn xác định đồng minh, xây dựng mạng lưới và liên minh 
vận động một cách mạnh mẽ.

#1#3#2#4
1.  Quyền được coi là 

trọng tâm trong quá 
trình thiết kế và cung 
cấp UHC

3.  Tiếng nói, sự lãnh 
đạo của người nhiễm 
HIV cùng các nhóm 
mục tiêu chính là rất 
quan trọng đối với 
quá trình UHC

2.  Dịch vụ y tế do cộng 
đồng lãnh đạo làm 
trọng tâm trong quá 
trình thiết kế và cung 
cấp UHC

4.  Mở rộng đầu tư công 
cho y tế và dịch vụ 
công để đáp ứng các 
mục tiêu phát triển 
bền vững
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Giới thiệu
Có rất nhiều thành phần để xem xét khi xây dựng một chiến lược vận 
động để đưa ra và kết hợp hiệu quả các dịch vụ HIV để bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân trong bối cảnh COVID-19. Nhiều thành phần 
này như những quân cờ đang di chuyển trên bàn cờ nên chúng ta sẽ 
phải đối phó với sự khó lường của đại dịch mới, sự thay đổi kinh tế xã 
hội nhanh chóng mà nó đã gây ra, và khi các quốc gia đang bước vào 
và thoát khỏi giai đoạn hạn chế và bắt đầu phục hồi.

Công cụ 1 cung cấp tổng quan về quá trình phát triển chính sách UHC, 
nêu ra vai trò của xã hội dân sự và các câu hỏi chính cần đặt ra ở mỗi 
giai đoạn. Đưa ra các cam kết quốc tế liên quan đến UHC mà chính 
phủ của bạn đã ký kết để tham khảo.

Công cụ 2 được thiết kế để giúp bạn thiết lập các mục tiêu vận động 
chính sách và ưu tiên trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Công cụ 3 là thực hành lập bản đồ các bên liên quan để giúp bạn xác 
định, tìm kiếm các tác nhân có khả năng mang lại thay đổi và ai có thể 
ảnh hưởng đến họ

Công cụ 4 là chương trình các sự kiện UHC ở cấp quốc gia, khu vực 
và toàn cầu để giúp bạn hoạch định chiến lược vận động chính sách 
của mình cho năm tới

Công cụ 5 cung cấp hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội để truyền 
tải thông điệp của bạn.

Sử dụng Công cụ 4 kết hợp với các nguồn trong Phần ba để nâng cao 
nhận thức về UHC, phát triển các công cụ và thông điệp phù hợp với 
bạn dựa vào tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận toàn diện, 
dựa trên quyền, do cộng đồng dẫn dắt trong chương trình bao phủ 
chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC).

Phần hai: Các công cụ vận động

← →

Felicita Hikuam, Giám đốc ARASA: “Để đối phó với HIV, 
bạn cần phải đối phó với các yếu tố xã hội quyết định đến 
sức khỏe như bình đẳng giới, môi trường pháp lý, kỳ thị 
và phân biệt đối xử - tất cả những điều ‘mờ nhạt’ mà các 
nhà khoa học và chính phủ thường không muốn nhắc tới. 
Tôi nghĩ rằng phong trào HIV đã làm rất tốt để tiếp tục 
thúc đẩy thông điệp đó và điều này cần được đưa ra trong 
các cuộc tranh luận về UHC.”

Quay lại trang đầu

Phần một: 
Bối cảnh

Phần hai: 
Công cụ Vận động

Phần ba: 
Các nguồn lực chính
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Công cụ 1: Định hướng đường lối Chính sách UHC
Mục đích: Công cụ này sẽ giúp bạn thực hiện một số việc. Nó sẽ giúp 
bạn xác định vị trí hiện tại của chính phủ trong quá trình thực hiện 
UHC, vai trò của bạn trong việc ra quyết định và những câu hỏi chính 
cần đặt ra ở mỗi giai đoạn. Có ba lĩnh vực chính trong quá trình phát 
triển chính sách UHC quốc gia: thiết lập ưu tiên, lập kế hoạch và lập 
ngân sách. Ba lĩnh vực này được trình bày chi tiết hơn trong phần bên 
dưới về các cam kết phù hợp của chính phủ quốc tế có liên quan để hỗ 
trợ thông điệp vận động.

Cách sử dụng: Sau khi xác định được quốc gia của bạn đang ở đâu 
trong quá trình thực hiện UHC, bạn có thể tập trung vào các câu hỏi 
bạn cần hỏi. Nếu bạn chưa có vị trí trong Nhóm công tác kỹ thuật của 
UHC, bạn cần trình bày mối quan tâm của mình với các Nghị sĩ và nhà 
hoạch định chính sách thông qua các kênh hiện có như Hội đồng AIDS 
quốc gia, Cơ chế điều phối quốc gia của Quỹ toàn cầu, báo cáo viên 
SDG và ủy ban quốc hội.

Chính sách quốc gia về quy 
trình UHC39

Vai trò của xã hội dân sự Các câu hỏi Cam kết của chính phủ

           THIẾT LẬP ƯU TIÊN

Tham khảo dân số về nhu cầu và kỳ 
vọng
Tham khảo dân số toàn quốc có thể 
được thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào 
của chu trình lập kế hoạch y tế. Lý 
tưởng nhất, đây nên là bước đầu tiên 
để có kết quả giúp hỗ trợ cho việc phát 
triển chiến lược hoặc chính sách y 
tế quốc gia mới (NHPSP. Nó cũng có 
thể được thực hiện vào giữa chu kỳ lập 
kế hoạch để theo dõi tiến độ hoặc cuối 
quá trình phát triển chính sách, để lấy ý 
kiến của người dân về những điều đã 
thực hiện.

Các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi 
chính phủ, các nhà lãnh đạo cộng đồng 
và các tổ chức cộng đồng từ tất cả các 
lĩnh vực đều có thể thực hiện hoặc 
tham gia vào các cuộc tham khảo của 
người dân để:
•  nắm bắt nhu cầu, ý kiến và kỳ vọng 

về các vấn đề sức khỏe nhằm cải 
thiện chính sách

•  tăng quyền sở hữu và mức tham gia 
- đặc biệt là của các nhóm yếu thế 
- và biến người dân thành bên có mối 
liên quan tích cực cải thiện trách 
nhiệm giải trình và tính công khai 
minh bạch.

Quốc gia của bạn xác định UHC thế 
nào và đã được thực hiện bước nào 
cho đến nay? 

Có một cuộc tham khảo người dân do 
chính phủ tổ chức không? Nó thế nào?

Xã hội dân sự và cộng đồng sẽ tham 
gia như thế nào?

Kết quả tham khảo sẽ được đưa vào 
quy trình lập kế hoạch UHC như thế 
nào?

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều 54. khuyến khích sự tham gia của 
tất cả các bên liên quan, bao gồm xã 
hội dân sự, khu vực tư nhân và giới 
học thuật nếu thích hợp. Thông qua 
việc thiết lập các nền tảng và quan hệ 
đối tác nhiều bên với sự tham gia và 
minh bạch để cung cấp đầu vào cho 
việc phát triển, thực hiện và đánh giá y 
tế - xã hội - các chính sách liên quan, 
rà soát tiến độ để đạt được các mục 
tiêu quốc gia về bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân; đồng thời quan tâm đến 
việc giải quyết và quản lý các xung đột 
lợi ích và ảnh hưởng quá mức.

Phân tích thực trạng ngành y tế
Phân tích tình hình ngành y tế cần 
hướng tới:
(a)  Đánh giá thực tại tình hình y tế, bao 

gồm các nguyên nhân / ảnh hưởng 
cốt lõi.

(b)  Cung cấp bằng chứng thông tin cơ 
sở để đáp ứng nhu cầu của ngành 
y tế và mong đợi của người dân

Các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức 
phi chính phủ dành riêng cho y tế có 
thể đóng các vai trò trong phân tích 
tình huống:
•  Đóng góp vào cơ sở bằng chứng như 

cung cấp dữ liệu phân tách về các chỉ 
số sức khỏe, nghiên cứu và thực hiện 
nghiên cứu về các nhóm dân số bị tội 
phạm hóa và bị gạt ra ngoài lề xã hội

•  Tham gia phân tích tình hình y tế để 
đưa ra quan điểm cộng đồng bao 
quát

UHC được đo lường như thế nào? 
Những chỉ số nào đang được sử dụng?

Dữ liệu về các chỉ số sức khỏe có 
được phân loại theo thu nhập, giới tính, 
tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, khuyết tật, 
vị trí và tình trạng cư trú không?

Các phân tích có bao gồm bằng chứng 
và dữ liệu cộng đồng không?

 Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019

Điều 65. Tăng cường khả năng can 
thiệp y tế, đánh giá công nghệ, thu thập 
và phân tích dữ liệu; đồng thời tôn 
trọng quyền riêng tư của bệnh nhân và 
thúc đẩy bảo vệ dữ liệu; để đạt được 
các quyết định dựa trên bằng chứng ở 
tất cả các cấp thì cần thừa nhận vai trò 
của các công cụ y tế kỹ thuật số trong 
việc trao quyền cho bệnh nhân, giúp họ 
tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe

← →

Quay lại trang đầu

Phần một: 
Bối cảnh

Phần hai: 
Công cụ Vận động

Phần ba: 
Các nguồn lực chính

1

2

3

15



(c)  Cung cấp bằng chứng thông tin cơ 
sở để xây dựng các định hướng 
chiến lược trong tương lai

Một phân tích tình hình y tế hợp lý là 
phân tích có sự tham gia và bao quát; 
phân tích; liên hệ, thích hợp; toàn diện 
và dựa trên các bằng chứng.

Phân tích tình hình toàn ngành y tế 
mang lại tiếng nói và nền tảng cho tất 
cả các bên liên quan, tăng trách nhiệm 
giải trình và tính minh bạch, đồng thời 
hỗ trợ và củng cố M&E. Ngoài ra, nó 
còn góp phần cụ thể hóa vai trò, trách 
nhiệm và giúp tạo sự đồng thuận về 
thực trạng y tế trên cả nước.

•  Làm rõ những lo ngại về những lỗ 
hổng và điểm yếu trong cung cấp dịch 
vụ

Phân tích tình hình ngành y tế thường 
gồm một số hoặc tất cả các bên liên 
quan sau:
• Dân số / người hưởng lợi
• Đại diện dân số và cộng đồng
•  Xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức 

phi chính phủ / FBO
• Các nhóm lợi ích đặc biệt
•  Các nhà cung cấp dịch vụ y tế cộng 

đồng / phi lợi nhuận

Vai trò của xã hội dân sự là rất quan 
trọng, vì đây là những tổ chức thường 
gần gũi nhất với người dân. Một đại 
diện của CSO cũng có thể nằm trong 
nhóm nòng cốt, nếu không thì chắc 
chắn phải tham gia tích cực và minh 
bạch trong việc cung cấp dữ liệu và 
thông tin liên quan.

Chính phủ xác định ai là người ‘bị thiệt 
thòi và dễ bị tổn thương’ thế nào?

Đã bao gồm các nhu cầu về y tế của 
các nhóm dân số bị coi là tội phạm và 
các nhóm dân số bị thiệt thòi khác?

Người di cư có được đưa vào các 
chương trình y tế quốc gia không?

của riêng họ, nâng cao hiểu biết về sức 
khỏe, tăng cường sự tham gia của 
bệnh nhân trong quá trình ra quyết định 
lâm sàng với trọng tâm là giao tiếp 
giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân;

Điều 67. Tăng cường hệ thống thông 
tin y tế, thu thập dữ liệu chất lượng, kịp 
thời và đáng tin cậy, bao gồm các số 
liệu thống kê quan trọng được phân 
loại theo thu nhập, giới tính, tuổi tác, 
chủng tộc, dân tộc, tình trạng di cư, 
khuyết tật, vị trí địa lý; và các đặc điểm 
khác có liên quan trong bối cảnh mỗi 
quốc gia theo yêu cầu để theo dõi tiến 
độ và xác định những lỗ hổng trong 
việc đạt được toàn diện của SDG3 và 
tất cả các SDG khác liên quan đến sức 
khỏe; đồng thời bảo vệ quyền riêng tư 
của dữ liệu có thể được liên kết với các 
cá nhân, đảm bảo rằng số liệu thống kê 
được sử dụng trong tiến trình giám sát 
có thể nắm bắt được tiến độ thực tế 
được thực hiện trên cơ sở nhằm đạt 
được bao phủ sức khỏe toàn dân, phù 
hợp với Chương trình nghị sự 2030;

Chính sách quốc gia về quy 
trình UHC39

Vai trò của xã hội dân sự Các câu hỏi Cam kết của chính phủ

Thiết lập mức độ ưu tiên cho các 
chính sách, chiến lược và kế hoạch 
y tế quốc gia
Quá trình thiết lập mức độ ưu tiên 
thường mang tính chính trị, nó là một 
quá trình có các giá trị và mục tiêu xã 
hội quan trọng, các kết quả ưu tiên 
phản ánh sự thỏa hiệp giữa các bên 
liên quan. Mục đích của quá trình là lựa 
chọn giữa các phương án khác nhau 
để giải quyết các nhu cầu sức khỏe 
quan trọng nhất, như đã nêu trong 
phân tích tình hình ngành y tế ở trên, 
theo cách tốt nhất với nguồn lực hạn 
chế (phân bổ).

Các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi 
chính phủ, lãnh đạo cộng đồng và các 
tổ chức cộng đồng từ tất cả các lĩnh 
vực đều có thể tham gia vào các quá 
trình thiết lập mức độ ưu tiên

Các CSO dành riêng cho sức khỏe và 
các tổ chức phi chính phủ nói riêng có 
thể thay mặt cho các cộng đồng bị thiệt 
thòi và bị tội phạm hóa để đảm bảo 
tiếng nói của họ được lắng nghe
Trong một môi trường phi tập trung, 
các nhà hoạch định chính sách là chính 
quyền địa phương. Họ phải cộng tác 
với các nhà cung cấp dịch vụ xã hội 
dân sự và cộng đồng (khách hàng / 
công dân) để có những hiểu biết sâu 
sắc và ý kiến của họ

Xã hội dân sự và các bên liên quan sẽ 
được tham vấn như thế nào?

HIV có được đưa vào NHPSPs / Chiến 
lược cải cách y tế không? Làm thế nào 
để Kế hoạch Phòng chống HIV Quốc 
gia phù hợp với NHPSP?

Các dịch vụ toàn diện về HIV có được 
đưa vào trong Gói Phúc lợi Y tế không?

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều 12. Khẳng định lại tầm quan trọng 
của chủ quyền quốc gia cũng như vai 
trò, trách nhiệm chính của chính quyền 
các cấp trong việc xác định con đường 
đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe 
toàn dân; phù hợp với bối cảnh và ưu 
tiên của mỗi quốc gia; đồng thời nhấn 
mạnh tầm quan trọng của sự lãnh đạo 
chính trị đối với bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân vượt ra ngoài lĩnh vực y 
tế để theo đuổi các phương pháp tiếp 
cận toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, 
cũng như các phương pháp tiếp cận 
chính sách y tế trong tất cả, phương 
pháp tiếp cận dựa trên công bằng và 
phương pháp tiếp cận cuộc sống;

← →

Quay lại trang đầu

Phần một: 
Bối cảnh
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Về y tế, việc xác lập mức độ ưu tiên 
xác định các mục tiêu chính của ngành 
y tế trong một thời kỳ nhất định, do đó 
trực tiếp đưa vào nội dung của kế 
hoạch y tế quốc gia.

Công dân là người quyết định cuối 
cùng về các ưu tiên thông qua quốc hội 
của họ; Do đó, họ cần được tham gia 
vào mỗi bước của quá trình thiết lập 
mức độ ưu tiên (xem Hộp 4.2 và 4.3). 
15 Các ưu tiên được thiết lập cuối cùng 
phải thuộc sở hữu của công dân như 
một phần của quá trình dân chủ.

Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72
1. Thúc đẩy các quốc gia thành viên
(4) để hỗ trợ việc ưu tiên và ra quyết 
định tốt hơn, đặc biệt là bằng cách tăng 
cường năng lực thể chế và quản trị về 
can thiệp y tế và đánh giá công nghệ, 
nhằm đạt được hiệu quả và đưa ra các 
quyết định dựa trên bằng chứng… như 
một phương tiện thúc đẩy tiếp cận sức 
khỏe công bằng, hợp lý và phổ cập 
thông báo các quyết định chính sách 
hỗ trợ bao phủc chăm sóc sức khỏe 
toàn dân.

Chính sách quốc gia về quy 
trình UHC39

Vai trò của xã hội dân sự Các câu hỏi Cam kết của chính phủ

            LẬP KẾ HOẠCH

Lập kế hoạch chiến lược: chuyển 
đổi các ưu tiên thành kế hoạch 
Các Kế hoạch chiến lược Y tế hướng 
dẫn các hoạt động và đầu tư cần thiết 
để đạt được các kết quả và tác động 
trung hạn. Việc ra quyết định cần dựa 
trên phân tích kỹ lưỡng về tình hình 
hiện tại, các bài học kinh nghiệm từ các 
kế hoạch trước đó, các nguồn lực sẵn 
có dự kiến và các ưu tiên đã chọn.

Để làm cho quá trình hiệu quả, các bên 
liên quan trong lĩnh vực y tế sẽ cần 
hiểu biết chung về các vấn đề chính và 
chia sẻ các mục tiêu và kỳ vọng của 
thể chế. Một cách tiếp cận toàn diện 
như vậy có thể sẽ hiệu quả hơn, không 
chỉ về mặt hoạch định tầm nhìn và hoạt 
động đúng đắn mà còn đảm bảo rằng 
việc thực hiện kế hoạch chiến lược 
được tất cả các nhóm tác nhân cùng 
thực hiện

Việc lập chiến lược vì sức khỏe sẽ hiệu 
quả hơn nếu có sự tham gia của nhiều 
bên liên quan bao gồm cả xã hội dân 
sự, và cả quá trình và sản phẩm đều 
thực sự thuộc sở hữu của quốc gia.

Các Kế hoạch Chiến lược Y tế và các 
tài liệu NHPSP có được công khai 
không? Nếu không, tai sao không?

Các NHPSP có thừa nhận và giải trình 
các yếu tố quyết định về mặt xã hội, 
kinh tế và môi trường đối với sức khỏe 
và công bằng sức khỏe (động lực cơ 
cấu) không?

Có những biện pháp bảo trợ xã hội 
nào?

Đó có phải là phương pháp tiếp cận 
của toàn bộ chính phủ không?

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều10. Thừa nhận sự cần thiết phải 
giải quyết vấn đề bất bình đẳng về sức 
khỏe trong và giữa các quốc gia thông 
qua cam kết chính trị, chính sách và 
hợp tác quốc tế  gồm những cam kết 
liên quan đến xã hội - kinh tế và môi 
trường cùng các yếu tố quyết định 
khác đối với sức khỏe;

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều 26. Thực hiện những chính sách 
có tác động cao để bảo vệ sức khỏe 
người dân, giải quyết toàn diện các yếu 
tố kinh tế - xã hội, môi trường và các 
yếu tố quyết định đối với sức khỏe khác 
bằng cách làm việc trên tất cả các lĩnh 
vực thông qua cách tiếp cận toàn bộ 
chính phủ và trong cả chính sách y tế;

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều 59. Cung cấp chiến lược lãnh đạo 
về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn 
dân ở cấp chính quyền cao nhất; thúc 
đẩy sự nhất quán về chính sách cao 
hơn, các hành động phối hợp thông
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Lập kế hoạch hoạt động: chuyển đổi 
kế hoạch thành hành động 
Lập kế hoạch hoạt động là sự liên kết 
giữa các mục tiêu chiến lược của chính 
sách, chiến lược hoặc kế hoạch y tế 
quốc gia (NHPSP) và việc thực hiện 
các hoạt động. Lập kế hoạch hoạt động 
liên quan đến việc thực hiện hàng 
ngày, thường có thời gian kéo dài một 
năm và phải được đồng bộ với quá 
trình lập ngân sách.

Kế hoạch hoạt động nêu chi tiết các 
hoạt động sẽ được thực hiện để cung 
cấp các dịch vụ nằm trong gói dịch vụ 
y tế thiết yếu, chẳng hạn như “chương 
trình đào tạo về dinh dưỡng cho nhân 
viên bệnh viện huyện” hoặc “các 
chuyến thăm hỗ trợ và giám sát của 
nhóm quản lý y tế huyện

Tất cả các CSO, NGO và CBO chịu 
trách nhiệm cung cấp hoặc các 
chương trình dịch vụ y tế phải tham gia 
vào việc lập kế hoạch hoạt động, trực 
tiếp hoặc có đại diện thông qua vào 
quá trình lập kế hoạch chính thức đại 
diện quyền lợi của họ.

Người dùng cuối của hệ thống y tế 
cũng là những bên liên quan chính, do 
đó cũng nên tham gia vào việc phát 
triển các kế hoạch hoạt động.

Đối với các chương trình quốc gia về 
HIV, hoặc chương trình quốc gia về 
bệnh đặc biệt, điều đó có nghĩa là tham 
khảo ý kiến của các tổ chức xã hội dân 
sự (CSO) có đóng góp lớn trong cách 
thực hiện kế hoạch hoạt động.

Việc lập kế hoạch thường được thực 
hiện thành gói phức tạp, có những biệt 
ngữ, quy trình và chính trị. Việc lập kế 
hoạch đôi khi được giao cho các nhà 
lập kế hoạch chuyên nghiệp hoặc các 
nhà quản lý kiểm soát và thực hiện. Đó 
là một sai lầm. Các kế hoạch hoạt động 
tốt nhất chắc chắn và có nhiều khả 
năng được thực hiện nhất là những kế 
hoạch được phát triển với những 
người sẽ thực hiện chúng (cũng như 
các bên liên quan chính khác như cơ 
quan y tế quốc gia và địa phương, 
nhà cung cấp dịch vụ y tế và hệ thống 
y tế người dùng.)

Các nhóm cộng đồng có tham gia vào 
việc lập kế hoạch hoạt động không?

Các phản hồi do nhóm cộng đồng dẫn 
dắt có được tính đến không?

Những người sử dụng y tế có được 
tham gia và tư vấn trong việc lập kế 
hoạch hoạt động không?

Các kế hoạch hành động đã được triển 
khai cùng với các cơ quan y tế địa 
phương và quốc gia, và với các nhà 
cung cấp dịch vụ khác chưa?

qua các phương pháp tiếp cận chính 
sách của toàn bộ chính phủ và trong cả 
y tế; đồng thời tạo ra sự phối hợp và 
kết hợp của toàn xã hội và đa ngành; 
thừa nhận sự cần thiết phải gắn kết sự 
hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan để 
đạt được các mục tiêu y tế quốc gia;

Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72
1. Thúc giục các Quốc gia Thành viên:
(13) tiếp tục tăng cường phòng chống 
dịch bệnh và nâng cao sức khỏe bằng 
cách giải quyết các yếu tố quyết định 
sức khỏe và công bằng sức khỏe thông 
qua các phương pháp tiếp cận đa 
ngành với sự tham gia của toàn thể 
chính phủ và toàn xã hội, cũng như khu 
vực tư nhân;
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           NGÂN SÁCH

Ước tính tác động chi phí của chính 
sách, chiến lược hoặc kế hoạch y tế 
quốc gia
Quá trình ước tính chi phí là một bước 
quan trọng cho phép những người ra 
quyết định xem xét mức độ khả thi và 
sự hợp lý của các mục tiêu y tế.

Một nhóm lập chi phí nên có mối liên 
hệ qua các cuộc thảo luận kế hoạch 
rộng hơn và quá trình ước tính chi phí. 
Nhóm thường do các chuyên gia trong 
vụ kế hoạch của Bộ Y tế (Bộ Y tế) 
đứng đầu, cùng với các cán bộ từ Vụ 
Tài chính của Bộ Y tế, nhưng làm việc 
chặt chẽ với một loạt các bên liên quan 
(ví dụ như các cơ quan kỹ thuật và ban 
ngành bao gồm Bộ Tài chính), các nhà 
quản lý cấp huyện, các đối tác phát 
triển) để thúc đẩy các quy trình có sự 
tham gia và thu hút

Chi phí ước tính phải được so sánh với 
các nguồn tài chính dự kiến sẵn có, để 
đánh giá khả năng chi trả và khoảng 
cách tiềm năng về nguồn lực

Vai trò của xã hội dân sự là rất quan 
trọng khi cung cấp dữ liệu đầu vào, 
đảm bảo tính nhất quán với các chính 
sách và kế hoạch của chính phủ đưa ra 
trong các lĩnh vực khác, xác nhận các 
ước tính cuối cùng về mục tiêu, chi phí 
và các kết quả dự kiến liên quan như 
khả năng tiếp cận chăm sóc và dân số 
tổng thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một kế hoạch với chi phí tốt cho phép 
một loạt các bên liên quan - bao gồm 
xã hội dân sự, khu vực tư nhân, các 
nghị sĩ và giới truyền thông - có cái 
nhìn sâu sắc về cơ sở lý luận cho các 
quyết định phân bổ nguồn lực và buộc 
những người thực hiện chính sách phải 
chịu trách nhiệm như nhau.

Ai quyết định những gì sẽ được bảo 
hiểm và những gì sẽ không được bảo 
hiểm?

Chi phí của thuốc ARV và hàng hóa 
phòng ngừa (kim tiêm / bao cao su, 
v.v.) sẽ được cố định hay được xác 
đị?nh theo giá thương mại?

Chi phí giải quyết các yếu tố quyết định 
kinh tế xã hội khác của sức khỏe 
(thông qua giáo dục giới tính toàn diện 
CSE, thông tin và giáo dục về HIV, v.v.) 
có được chi trả thông qua ngân sách y 
tế không?

Ngân sách y tế quốc gia có thể trang 
trải toàn bộ chi phí điều trị ARV hay 
không hay cần chia sẻ chi phí này với 
các đố?i tác phát triển?

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều 39. Theo đuổi các chính sách tài 
chính y tế hiệu quả bao gồm thông qua 
sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan 
hữu quan như cơ quan tài chính và y tế 
để đáp ứng các nhu cầu chưa được 
đáp ứng; loại bỏ các rào cản tài chính 
để tiếp cận các dịch vụ y tế, thuốc chất 
lượng cao, an toàn, hiệu quả, giá cả 
phải chăng và thiết yếu; vắc xin, chẩn 
đoán, công nghệ y tế, giảm tự chi trả 
dẫn đến khó khăn về tài chính, đảm 
bảo bảo vệ rủi ro tài chính cho tất cả 
mọi người suốt đời, đặc biệt cho người 
nghèo và những người dễ bị tổn 
thương hoặc trong các tình huống dễ bị 
tổn thương thông qua việc phân bổ và 
sử dụng các nguồn lực tốt hơn, với đầy 
đủ tài chính cho chăm sóc sức khoẻ 
ban đầu, phù hợp với bối cảnh và ưu 
tiên của mỗi quốc gia;

Điều 40. Tăng cường nỗ lực để đảm 
bảo các mục tiêu chi tiêu phù hợp 
trên toàn quốc cho các khoản đầu tư 
có chất lượng vào các dịch vụ y tế 
công cộng, phù hợp với các chiến lược 
phát triển bền vững quốc gia, phù hợp 
với Chương trình hành động Addis 
Ababa; và chuyển đổi sang hướng tài 
trợ bền vững thông qua huy động 
nguồn lực công trong nước;

Điều 41. Đảm bảo đủ chi tiêu công cho 
y tế trong nước; nếu thích hợp thì mở 
rộng tổng hợp các nguồn lực được 
phân bổ cho y tế, tối đa hóa hiệu quả, 
đảm bảo phân bổ công bằng chi tiêu 
cho y tế để cung cấp các dịch vụ y tế 
hiệu quả, thiết yếu, giá cả phải chăng, 
kịp thời và chất lượng; cải thiện dịch vụ 
bao phủ, giảm nghèo đói từ chi tiêu y 
tế, đảm bảo phòng ngừa rủi ro tài

Lập ngân sách cho sức khỏe
Cách thức ngân sách công được hình 
thành, phân bổ và sử dụng trong lĩnh 
vực y tế là cốt lõi của chương trình 
nghị sự của UHC. Để đạt được tiến 
trình đối với UHC, sự phụ thuộc chủ 
yếu vào các quỹ công cộng, bắt buộc, 
trả trước là cần thiết.

Bộ tài chính và các cơ quan có liên 
quan là những cơ quan hàng đầu trong 
việc phát triển ngân sách. Bộ Y tế đóng 
vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị, 
trình bày và đàm phán các đề xuất 
ngân sách ưu tiên, đáng tin cậy cho 
ngành.

Xã hội dân sự có thể ảnh hưởng đến 
việc xác định ngân sách y tế bằng cách 
tham gia với chính phủ và Quốc hội 
vào đúng thời điểm

Đối với những người muốn tác động 
đến việc phân bổ nguồn lực trong 
nước, việc hiểu rõ các nguyên tắc chỉ 
đạo của việc lập ngân sách cũng như 
các động lực chính trị cho phép quá 
trình lập và phê duyệt ngân sách là 
điều cần thiết.

Sự hiểu biết tốt về quy trình ngân sách 
và sự tham gia của Bộ Y tế và các bên 
liên quan trong ngành y tế vào đúng 
thời điểm trong chu kỳ ngân sách sẽ 
tăng cơ hội phân bổ nguồn lực cuối

Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe 
được tài trợ trong nước?

Mọi người sẽ phải trả bao nhiêu và 
điều đó sẽ được quyết định như thế 
nào?

Tỷ lệ mà ngân sách y tế sẽ chi trả và 
nó có tác động gì đến chi phí người 
dùng cuối?

Ngân sách y tế quốc gia có bao gồm tài 
trợ cho các dịch vụ dự phòng HIV 
không?

← →

Quay lại trang đầu

Phần một: 
Bối cảnh

Phần hai: 
Công cụ Vận động

Phần ba: 
Các nguồn lực chính

1

2

3

19



cùng phù hợp với nhu cầu của ngành y 
tế theo kế hoạch.

Ủy ban sức khỏe của Nghị viện sẽ 
nghiên cứu các phần y tế của ngân sách 
tổng thể và chuẩn bị một bản phân tích 
và phản hồi, thường là dưới hình thức 
sửa đổi. Tại đây, Bộ Y tế có cơ hội quan 
trọng để liên lạc với cơ quan lập pháp và 
hỗ trợ các phân tích kỹ thuật và xác minh 
chéo với chương trình y tế có chi phí. 
Trong giai đoạn này của chu kỳ ngân 
sách, sự chú ý của giới truyền thông đối 
với ngân sách của quốc gia là rất cao và 
diễn đàn này có thể được sử dụng để 
thu hút sự chú ý đến các vấn đề cụ thể, 
phối hợp với vận động của các tổ chức 
và xã hội dân sự.

chính, đồng thời lưu ý vai trò đầu tư 
của khu vực tư nhân nếu thích hợp;

Điều 43. Tối ưu hóa phân bổ ngân 
sách cho y tế, mở rộng không gian tài 
khóa và ưu tiên y tế trong chi tiêu công 
với trọng tâm là bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân; đồng thời đảm bảo tính 
bền vững về tài khóa; về mặt này thì 
khuyến khích các quốc gia xem xét liệu 
chi tiêu y tế công có đủ để đảm bảo 
đầy đủ và hiệu quả chi tiêu cho y tế và 
dựa trên đánh giá đó để tăng chi tiêu 
một cách thích hợp; khi cần thiết thì 
đặc biệt chú trọng đến chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho thích hợp và phù 
hợp với bối cảnh và ưu tiên mỗi quốc 
gia; đồng thời lưu ý khuyến nghị của 
WHO mục tiêu tăng thêm 1% GDP trở 
lên;

Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72
1. Thúc đẩy các Quốc gia Thành viên 
của :
(3) tiếp tục huy động đầy đủ các nguồn 
lực và bền vững cho bao phủ chăm sóc 
sức khỏe toàn dân, cũng như đảm bảo 
phân bổ nguồn lực hiệu quả, công 
bằng và minh bạch thông qua quản trị 
tốt hệ thống y tế; và để đảm bảo sự 
hợp tác giữa các ngành, khi thích hợp, 
đặc biệt tập trung vào việc giảm thiểu 
bất bình đẳng về sức khỏe;
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Chính sách quốc gia về quy 
trình UHC39

Vai trò của xã hội dân sự Các câu hỏi Cam kết của chính phủ

           THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

Theo dõi, đánh giá và xem xét các 
chính sách, chiến lược và kế hoạch 
y tế quốc gia

Xã hội dân sự và cộng đồng có vai trò 
mạnh mẽ trong việc giám sát việc thực 
hiện UHC và bổ sung cơ sở bằng 
chứng để đưa vào chu trình lập kế 
hoạch lại từ cấp trên.

Nghị viện được đưa ra những cơ chế 
nào để buộc những người ra quyết 
định ở địa phương và quốc gia phải có 
trách nhiệm giải trình?

Các cơ chế giải trình do cộng đồng 
lãnh đạo có được đưa vào kế hoạch 
thực hiện UHC không?

Tuyên bố của LHQ về UHC, 2019
Điều 83. ‘Quyết định triệu tập một cuộc 
họp cấp cao về UHC vào năm 2023 tại 
New York nhằm đánh giá toàn diện việc 
thực hiện tuyên bố hiện tại để xác định 
các lỗ hổng và giải pháp để đẩy nhanh 
tiến độ đạt được bao phủ chăm sóc 
sức khỏe toàn dân vào năm 2030; 
phạm vi và các phương thức sẽ được 
quyết định không muộn hơn kỳ họp thứ 
bảy mươi lăm của Đại hội đồng, có tính 
đến kết quả của các quá trình hiện có 
liên quan đến sức khỏe khác và sự hồi 
sinh công việc của Đại hội đồng‘

← →

Baby Rivona, Nhà đồng sáng lập Mạng lưới Phụ nữ sống chung với HIV tại Indonesia: “Khi bạn 
đang nói về tội phạm hóa, về sự công bằng, về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và về UHC - 
chúng đang xen lẫn với nhau. Bạn không thể nhìn một cách cô lập mà bỏ qua các vấn đề khác.”
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CÔNG CỤ 2: Ưu tiên vận động 
Mục đích: Công cụ này sẽ giúp bạn xác định những khoảng trống quan 
trọng và các khoảng trống quan trọng và các lĩnh vực nổi bật cần quan 
tâm để quyết định mục đích và mục tiêu vận động của bạn. Một số vấn 
đề then chốt này sẽ chuyển thành các yêu cầu ngắn hạn, trong khi 
những vấn đề khác sẽ đòi hỏi nỗ lực vấn động trung hoặc dài hạn.

Cách thức: Lý tưởng nhất là việc áp dụng này sẽ được thực hiện 
chung ở cấp quốc gia bởi các tổ chức và mạng lưới cộng đồng đích và 
HIV. Đây là nơi bạn có thể nắm bắt các cam kết quốc gia về HIV, so 

sánh chúng với việc triển khai UHC cho tới nay và đưa những tác động 
tốt và xấu của đại dịch COVID-19 vào cả hai chương trình nghị sự. Bắt 
đầu bằng việc liệt kê các mục tiêu và cam kết quốc gia về HIV của bạn 
vào cột ngoài cùng bên trái. Chúng tôi đã sử dụng các cam kết toàn 
cầu làm ví dụ. Sau đó xem xét với từng mục tiêu hoặc cam kết xem 
việc triển khai UHC đã đóng vai trò gì trong việc thực hiện các mục tiêu 
này, và tác động của COVID-19 thế nào.

Kết quả: Sau khi hoàn thành bảng, bạn nên tập trung vào 3 yêu cầu 
vận động hàng đầu của mình. Khi bạn hoàn thành các giai đoạn tiếp 
theo, hãy quay lại Công cụ 2 để giúp bạn đóng khung các thông điệp 
của mình và xác thực chúng với các đối tác cộng đồng.

Các cam kết quốc gia về HIV UHC có thể giải quyết các 
khoảng trống và giúp thực 
hiện các mục tiêu về HIV như 
thế nào?

Tác động của COVID-19, Các 
thách thức và cơ hội là gì?

Kết luận

Chúng tôi đã sẽ dụng các cam kết toàn 
cầu ở đây nhưng chiến lược vận động 
của bạn sẽ mạnh hơn nếu bạn sử dụng 
cam kết và mục tiêu cụ thể của quốc 
gia mình.

Sử dụng các hộp dưới đây để liệt kê 
ảnh hưởng của COVID-19 đến tiến 
trình hướng tới mục tiêu về HIV

Sử dụng các hộp dưới đây để trình bày 
các lĩnh vực quan trọng cần quan tâm, 
phản ánh các tiến bộ quốc gia trong 
các mục tiêu HIV, triển khai UHC và tác 
động của COVID-19

90-90-90 Ví dụ:
-  Sự bao gồm thuốc ARV, xét nghiệm 

CD4 và tải lượng vi-rút được chi trả 
trong các chương trình bảo hiểm y tế, 
các gói phúc lợi y tế và gói dịch vụ y 
tế thiết yếu. 

-  Tích hợp dịch vụ về ARV và Sức khỏe 
Sinh sản Tình dục vào các dịch vụ 
hiện có.

- Giá cố định cho ARV 

Ví dụ:
Dịch vụ y tế đóng cửa
Gián đoạn việc xét nghiệm và đo tải 
lượng virus
Bộ xét nghiệm tại nhà 
Đơn thuốc dài hơn
Sự chuyển đổi của các quỹ hỗ trợ sang 
COVID-19

Ví dụ: Ở Kenya và Indonesia, thuốc 
ARV, số lượng CD4 và xét nghiệm tải 
lượng Virus không bao gồm trong gói 
bảo hiểm y tế. 
Ở Indonesia, Chính phủ nước này đã 
không thể đạt được thỏa thuận với các 
công ty dược phẩm địa phương về việc 
mua thuốc ARV và do vậy phải trả cao 
hơn 400% so với giá trên thị trường 
toàn cầu (2019).

Đảm bảo các nhóm cộng đồng đích và 
Nhóm phụ nữ, trẻ em gái được tiếp cận 
với các lựa chọn và dịch vụ kết hợp về 
phòng ngừa, trong đó bao gồm cả giảm 
hại

Ví dụ: 
Chỉ định rằng các dịch vụ dự phòng 
HIV là dịch vụ thiết yếu (do đó có thể 
mở cửa trong suốt thời gian giãn cách)
Đưa các sản phẩm và dịch vụ dự 
phòng HIV vào các chương trình bảo 
hiểm y tế, các gói phúc lợi y tế,v.v.

Ví dụ: Việc đóng cửa các cơ sở chăm 
sóc ban đầu và các cơ sở cung cấp 
dịch vụ dựa vào cộng đồng hoặc các tổ 
chức Phi chính phủ có nguy cơ làm 
gián đoạn việc tiếp cận thường xuyên 
dịch vụ xét nghiệm HIV và thuốc dự 
phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và điều 
trị. Không được chẩn đoán và kiểm 
soát HIV làm tăng nguy cơ mắc các 
triệu chứng nghiêm trọng và kết quả 
bất lợi từ COVID-19.

Ví dụ:
Vào năm 2018, một Nghị định ban hành 
bởi Tổng thống Indonesia quy định rằng 
các tình huống phát sinh do nghiện ma 
túy hoặc rượu, tai nạn cá nhân hoặc “sở 
thích” có hại cho cá nhân sẽ không được 
Bảo hiểm Quốc gia chi trả (JKN)

Ở Uganda, bao cao su không thuộc 
ngân sách y tế quốc gia.
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Loại bỏ các rào cản, bao gồm kỳ thị và 
phân biệt đối xử, trong các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe

Ví dụ:
- Đào tạo đội ngũ y tế
-  Đưa các nhóm cộng đồng đích vào 

việc giám sát UHC

Ví dụ:
Thông tin xuyên tạc dựa trên thái độ kỳ 
thị và niềm tin về LGBTIQ được rút ra 
từ dịch HIV có thể được sử dụng để đổ 
lỗi cho LGBTIQ là vật trung gian và là 
người mang COVID-19

Đảm bảo 75% người chung sống với 
HIV, có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bỏi 
HIV được bảo trợ xã hội nhạy cảm với 
các vấn đề về HIV

Ví dụ:
Đưa các nhóm cộng đồng đích vào các 
biện pháp bảo trợ xã hội như các 
chương trình bảo hiểm y tế 

Ví dụ: 
Ở Indonesia, việc tiếp cận với Chương 
trình Bảo hiểm y tế Quốc gia yêu cầu 
thẻ căn cước hộ gia đình

Ở Việt Nam, các nhóm cộng đồng đích 
không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm 
y tế

Loại bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt 
mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối 
xử với phụ nữ và trẻ em gái, người có 
H và các cộng đồng đích.

Ví dụ:
-  Luật UHC quốc gia coi bạo lực như 

một vấn đề sức khỏe cộng đồng
-  Bãi bỏ hoặc cải cách các luật hình sự 

hóa người nhiễm HIV và các nhóm 
cộng đồng đích. 

Ví dụ: Việc chăm sóc và hỗ trợ cứu 
sống nạn nhân của bạo lực trên cơ sở 
giới có thể bị gián đoạn tại các trung 
tâm xử lý khủng hoảng một cửa khi mà 
các nhà cung cấp dịch vụ y tế bị quá tải 
và ưu tiên quan tâm tới các trường hợp 
COVID-19

Ví dụ:
Đạo luật Phòng Chống HIV/AIDS của 
Uganda năm 2014 bao gồm 2 khoản 
hình sự hóa HIV
Indonesia đã đề xuất đạo luật hình sự 
hóa tất cả các trường hợp quan hệ tình 
dục ngoài hôn nhân

Tăng cường tài trợ cho công tác phòng 
chống HIV và hỗ trợ xã hội (vận động 
chính sách, vận động cộng đồng và 
chính trị, giám sát cộng đồng, các 
chương trình tiếp cận và truyền thông 
cộng đồng)

Ví dụ:
-  Ngân sách y tế quốc gia đã dành/chỉ 

định nguồn tài trợ dành cho các dịch 
vụ do cộng đồng lãnh đạo, tiếp cận và 
giám sát UHC.                        

-  Luật UHC xác nhận vai trò của xã hội 
dân sự và cộng đồng trong việc tiến 
tới UHC

Ví dụ: 
Ở Kenya, cộng đồng không được mời 
tham gia đối thoại về chính sách UHC
Ở Myanmar, nhiều CBO do người 
nhiễm HIV hoặc các nhóm cộng đồng 
đích lãnh đạo không được đăng ký hợp 
pháp và do đó không đủ điều kiện làm 
nhà cung cấp dịch vụ UHC

                     Khi bạn đã hoàn thành các hàng ở trên, đâu là 3 yêu cầu vận động hàng đầu của bạn? Những gì có thể giải quyết trong ngắn hạn, trung hạn 
và dài hạn?

Các nguồn hữu ích: 
Khung giám sát AIDS toàn cầu (GAM) www.unaids.org/en/resources/
documents/2019/Global-AIDS-Monitoring 

Tại thời điểm xuất bản thì báo cáo vẫn chưa được công bố, truy cập 
trang aidfonds.org để tải Báo cáo đánh giá của xã hội dân sự về việc 
thực hiện khuôn khổ của Liên minh Châu Phi để Chấm dứt AIDS, Lao 
và Loại bỏ Sốt rét khi nó được công bố.

Báo cáo kết quả Quỹ toàn cầu www.theglobalfund.org/media/ 
10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf?u= 
637381115114300000 

Báo cáo giám sát UHC toàn cầu www.who.int/healthinfo/universal_
health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf

Báo cáo về Tình trạng cam kết UHC (sẽ được phát hành Tháng 
12/2020) www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-sta-
te-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20producing%20
a%20review,at%20country%20and%20global%20levels
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Công cụ 3: Lập bản đồ các bên liên quan/ 
đối tượng mục tiêu (ở cấp độ quốc gia) 
Mục đích: Công cụ này sẽ giúp bạn xác định và lập bản đồ các đối 
tượng liên quan và mục tiêu mà bạn cần thu hút ở cấp độ quốc gia

Cách thức: Đầu tiên hãy điền vào ô thích hợp trong bảng những người 
hỗ trợ và ủng hộ tiềm năng sẵn có. Đồng minh của bạn là những người 

tin rằng việc thực hiện UHC phải công bằng và toàn diện. Thứ hai, hãy 
điền mục tiêu của bạn, cả về nâng cao nhận thức và thay đổi chính 
sách. Điều này có thể yêu cầu nghiên cứu bổ sung. 

Kết quả: Sau khi hoàn thành việc lập bản đồ, bạn sẽ có cơ sở cho một 
liên minh vận động chính sách và cho việc xác định đâu là điểm chiến 
lược của bạn cần tập trung. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để xác định những 
thời điểm quan trọng sẽ là điểm mấu chốt hoặc điểm khởi đầu cho hoạt 
động vận động chính sách và bắt đầu lộ trình vận động của bạn. 
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Các đồng  
minh

Những người tin rằng việc thực  
hiện UCH phải công bằng, toàn  
diện và muốn tăng nguồn đầu tư  

công cho y tế 

Xã hội dân sự/ 
Cộng đồng
Các tổ chức phi chính phủ 
về y tế
Các tổ chức phi chính phủ 
về quyền con người
Thành viên của CSEM
Các nhóm bệnh nhân
Các hiệp hội y tế
Công đoàn
Học viện
Các phong trào công bằng 
xã hội/thuế

Xã hội dân sự/ 
Cộng đồng
Ai là người không biết về tác 
động của UHC tới việc ứng 
phó với HIV?

Ai là người mà bạn cần để 
có thể tác động tới các nhà 
hoạch định chính sách và họ 
có thể đóng vai trò gì??

Chính phủ 
Hội đồng phòng chống 
AIDS Quốc gia 
Những cử tri quốc hội 
ủng hộ về HIV 

Chính phủ 
Ở cấp độ quốc gia quyền 
lực nằm ở đâu? 
Ví dụ:
Tổng thống và Đệ nhất 
Phu nhân
Bộ y tế (đặc biệt là phòng 
tài chính và kế hoạch)
Nhóm công tác kỹ thuật
Ủy ban Y tế Quốc hội
Bộ Tài chính
Bộ các vấn đề xã hội/
phúc lợi
Chính quyền cấp quận/
huyện
Ủy ban Sức khỏe

UN/Đối tác phát triển
Quỹ toàn cầu CCMs
PEPFAR
WHO
UNAIDS
UNDP
Ngân hàng Thế giới WB
Các nhà tài trợ song phương 
trong nước

UN/Đối tác phát triển
Ai trong số này thuộc nhóm 
làm việc kỹ thuật về UHC và 
có thể đưa bạn vào cuộc 
thảo luận?

Ai là người mà bạn cần để 
có thể tác động tới các nhà 
hoạch định chính sách và họ 
có thể đóng vai trò gì?

Khu vực tư nhân
Nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe

Khu vực tư nhân
Khu vực tư nhân tham gia 
vào việc thực hiện UHC 
như thế nào? 

Bạn có chia sẻ điểm 
chung nào không?

Ví dụ:
Dược phẩm
Hiệp hội dược phẩm
Các nhóm vận động công 
nghiệp

Đối tượng 
Mục tiêu
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CÔNG CỤ 4: LỊCH VẬN ĐỘNG UHC 2021
Mục đích: Công cụ này sẽ giúp bạn xác định các thời điểm và cơ hội 
vận động then chốt và phát triển kế hoạch vận động chính sách. Mặc 
dù chúng tôi đưa ra ở đây là thời gian cho năm 2021, nhiều sự kiện vẫn 
xảy ra vào cùng một thời điểm hàng năm.

Các thức: Ở cột bên phải, hãy điền những ngày quan trọng mang tính 
quốc gia như bầu cử quốc gia, hội nghị sức khỏe toàn quốc, ngày quốc 
khánh. Cũng nên xem xét các sự kiện và hội nghị khu vực có liên quan. 
Khi bạn đã tiến hành nghiên cứu chính sách, bạn cũng có thể thêm 
ngày của các quy trình lập pháp, chính sách và ngân sách quốc gia mà 
bạn sẽ cần tác động hoặc tham gia, ví dụ như tham vấn cộng đồng, Hội 
nghị thượng đỉnh về Sức khỏe Quốc gia, phiên họp về ngân sách của 

Quốc hội hoặc chuẩn bị cho kế hoạch Y tế Quốc gia.

Code: 
  Sự kiện toàn cầu: Sử dụng các ngày quốc tế để nâng cao 

nhận thức cộng đồng, kêu gọi hành động và yêu cầu các 
chính phủ thực hiện các cam kết của họ

  Hội nghị của LHQ: Đề nghị chính phủ xem xét các quan điểm 
của CSO, và là nơi thích hợp để đưa ra các báo cáo bóng về 
việc thực hiện UHC 

  Hội nghị khu vực: Thúc đẩy đưa UHC và HIV vào chương 
trình nghị sự và yêu cầu chính phủ đưa các quan điểm xã hội 
dân sự vào

  Sự kiện quốc gia: Chiến dịch tập trung nhiều hơn vào UHC và 
HIV trong các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách

Tháng 1 Hội nghị Thượng đỉnh liên minh châu Phi (11-15/01)

Sự phát triển PEPFAR COP (đến ngày 21/4)

Tháng 2

Tháng 3 Quốc tế Phụ nữ (8/3)

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc (22/2 - 19/3)

Hội nghị quốc tế về Chương trình y tế Châu Phi (8-10/3) 

Tháng 4 Ngày sức khỏe thế giới (7/4)

Diễn đàn ECOSOC về Tài trợ để phát triển (12-15/4) 

Hội nghị cấp cao ASEAN 

Tháng 5 Đại hội đồng Y tế Thế giới (24/5  1/6) 

Bầu cử toàn quốc tại Việt Nam 

Tháng 6 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

Họp lãnh đạo chính phủ Khối thịnh vượng chung, Rwanda (21/6) 

Tháng 7 Diễn đàn chính trị cấp cao của LHQ trong khuôn khổ ECOSOC (6-15 / 7)

Tháng 8 Ủy ban khu vực Châu Phi của WHO 

Hội nghị thượng đỉnh phát triển khu vực Nam Phi 

Bầu cử tại Zambia 

Tháng 9 Ủy ban khu vực của WHO: Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Nam Á 

Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc 

Tháng 10 Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới, Berlin (25  27/10) 

Ủy ban khu vực của WHO: Đông Địa Trung Hải, W.Thái Bình Dương 

Tháng 11 Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng Đông Phi 

Tháng 12 ICASA, Uganda (6-11/12)

Ngày UHC (12/12)
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CÔNG CỤ 5: Cách sử dụng mạng xã hội 
để truyền tải thông điệp của bạn
COVID-19 đã có tác động mạnh mẽ đến cách thức vận động được tiến 
hành, đặc biệt là trong bối cảnh mà việc tương tác trực tiếp được coi là 
cần thiết để xây dựng một mối quan hệ và đạt được những điểm chung. 
Các phương pháp truyền thống của chúng ta là gặp mặt trực tiếp với các 
nhà hoạch định chính sách, nhưng hội thảo và các sự kiện cộng đồng 
không còn là lựa chọn tốt nhất. Lịch trình của Nghị viện, Bộ và thời gian 
của tiến trình lập pháp trở nên khó dự đoán hơn. Các tiến trình lập pháp 
và chính sách quan trọng về UHC đã bị trì hoãn sang năm 2021. Ở một số 
nơi, các công chức và nghị sĩ phải vật lộn để chuyển đổi về công nghệ và 
văn hóa sang làm việc trực tuyến và điều này chứng tỏ rằng thật khó để 
thu hút sự chú ý của họ. Mặt khác, các lựa chọn về việc họp trực tuyến 
cũng gia tăng cơ hội đối thoại và mở ra cơ hội tham gia cho số lượng 
người lớn hơn. Phương tiện truyền thông và nền tảng video đã trở nên 
quan trọng hơn bao giờ hết như một cách thức hiệu quả để truyền tải 
thông điệp tới thế giới, đặc biệt là trong một môi trường chính trị biến đổi 
nhanh chóng.

Các kênh truyền thông xã hội
Phương tiện truyền thông xã hội rất quan trọng trong việc thực hiện 
chiến lược vận động của bạn. Nhiều tổ chức thực hiện khoảng 70% 
hoạt động truyền thông số của họ trên các kênh truyền thông trực tuyến 
(trang web và phương triện truyền thông xã hội). Tất nhiên có những lý 
do chính đáng cho điều này: phương tiện truyền thông của riêng bạn là 
có sẵn, quen thuộc, an toàn và miễn phí. Tuy nhiên cũng có vấn đề với 
điều này: phương tiện truyền thông của riêng bạn chỉ có thể tiếp cận 
với những người vốn đã ủng hộ mục tiêu của bạn.
Nếu bạn muốn tiếp cận những đối tượng khác, chẳng hạn như những 
người chưa tham gia vào mục tiêu của bạn nhưng có thể bị thuyết 
phục; đối thủ của bạn, những người bạn muốn vô hiệu hóa; những 
người ra quyết định mà bạn muốn ảnh hưởng; và tất cả những người 
bạn muốn huy động bạn cần mở rộng phạm vi tiếp cận trên mạng xã 
hội.
Có hai chiến lược chính bạn có thể xem xét để thực hiện:
1. Sử dụng các kênh của riêng bạn để thu hút sự chú ý 
2. Sử dụng các kênh mà khán giả mục tiêu của bạn đã có mặt sẵn  

Chiến lược 1: Sử dụng các kênh của riêng bạn để 
thu hút sự chú ý
Vào tháng 1 năm 2020, có 500 triệu bài đăng được gửi đi mỗi ngày trên 
toàn cầu. Trong một thế giới mà tất cả mọi người có một thông điệp và 
khả năng cũng như cơ hội để chia sẻ nó, thật không dễ để vượt qua 
những yếu tố “nhiễu”. Gắn thẻ những người ra quyết định và nhân viên 
của họ để đảm bảo rằng thông điệp của bạn được họ nhìn thấy và cảm 
ơn họ về những hành động tích cực đã thực hiện cũng như khuyến 
khích họ làm nhiều hơn.

Dưới đây là một số mẹo hữu ích về tương tác kỹ thuật số: 

1.  Làm cho nó khẩn cấp: Phản hồi lại một tình huống 
khẩn cấp dường như đã được ghi vào DNA của chúng 
ta. Nhưng điều này rõ ràng chỉ có hiệu quả với một số 
loại truyền thông nhất định và việc sử dụng quá mức 
sẽ khiến mất uy tín

2.  Làm cho nó mang tính cá nhân: Không có thông điệp 
nào hiệu quả bằng một thông điệp tới từ một người và 
được gửi trực tiếp tới một người khác. Hãy nghĩ theo 
cách này: mọi giao tiếp tốt đều giống như giao tiếp 
bằng mắt.

3.  Làm cho nó cảm xúc: Mọi người được “nạp năng 
lượng” bởi cảm xúc. Đơn giản là sẽ không thể có 
năng lượng nếu không có chúng. Hãy nghĩ nó như là 
xăng cho một chiếc ô tô: chiếc xe của bạn có thể là 
hoàn hảo với thiết kế đẹp nhất. Nhưng không có xăng 
nó sẽ chẳng thể đi đâu. Mọi video chiến dịch hay đều 
chứa đựng nhiều cảm xúc. 

4.  Đối đầu với những định kiến: Những định kiến và giả 
định, thường là vô thức, cần phải được làm rõ trước 
khi chúng ta đối diện với chúng. Chiến thuật này thu 
hút công chúng bằng cách đối thoại trực tiếp với 
những thành kiến vô thức của họ. ← →
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5.  Tạo niềm vui: Có nhiều cách để sử dụng sự hài hước 
cho mục đích của bạn. Rõ ràng là cũng có những lưu 
ý và sự hài hước thì không phổ biến. Một số vấn đề 
nghiệm trọng không thể kết hợp cùng sự hài hước. 
Nhưng khi sử dụng sự hài hước một cách đúng đắn, 
nó có thể trở thành một cách tuyệt vời để thu hút 
những khán giả hay bị phân tâm. Tác động của sự hài 
hước thường tốt hơn nhiều so với một thông điệp 
nghiêm túc.

6.  Trốn tránh: Với một vài vấn đề, không phải là chiến 
lược tốt khi tiết lộ cho công chúng quá sớm những 
điều mà bạn sẽ nói, bởi vì điều này có thể khiến họ 
tăng cường phòng thủ hoặc hoàn toàn không còn 
quan tâm. Trong trường hợp này, sẽ chiến lược hơn 
nếu tiết lộ ở phút chót cho công chúng rằng hoạt động 
truyền thông là về cái gì và sử dụng “hiệu ứng bất 
ngờ” để thúc đẩy sự phát triển. 

Dù bạn làm gì, hãy nhớ rằng điều cần thiết là phải sản xuất được 
những nguyên liệu chất lượng cao. Có quá nhiều điều xảy ra trên 
mạng, và nội dung chất lượng kém hầu như không có cơ hội để lọt qua 
những người ủng hộ trung thành của bạn.

Chiến lược 2: Sử dụng các kênh mà công chúng 
mục tiêu của bạn vốn đã có mặt
Ngay cả khi bạn áp dụng chiến lược trước đó, bạn có thể thất vọng khi mà 
các thông điệp, đồ họa thông tin, meme, những lời kêu gọi hành động hay 
video được chau truốt cẩn thận của bạn chỉ thu hút được rất ít sự chú ý. 
Bạn tự hỏi sao lại có thể như vậy? Và mình phải làm gì bây giờ? 

Chiến lược tiếp theo bạn có thể thử đó là tìm kiếm công chúng và gặp gỡ 
họ trong không gian riêng của họ?

Giả sử bạn đã xác định rằng phụ nữ trẻ thành thị có khả năng ủng hộ một 
trong những mục tiêu vận động chính sách cụ thể của bạn. Sau một số 
nghiên cứu xã hội cẩn thận, bạn đã phát triển một thông điệp video cảm 
động từ một phụ nữ trẻ sống chung với HIV, cô là người chia sẻ câu 
chuyện mạnh mẽ về cuộc đấu tranh kiên cường và cuối cùng đã thành 
công trong việc xoay chuyển cuộc đời cô ấy.

Bạn đã đăng tải video lên mạng xã hội của mình và nhận được một số 
lượt chia sẻ. Sau một vài tuần, video thu hút 2,000 lượt xem, nhưng 
sau đó thì lượt xem ngừng tăng. Bạn biết rằng nó đã đạt đến giới hạn 
về sự lan tỏa và chia sẻ từ thành viên, đồng minh và người ủng hộ. 
Hiện giờ bạn cần thay đổi và theo dõi công chúng ở những không gian 
khác. 

Để xác định không gian mà nhóm mục tiêu của bạn đang dành nhiều 
thời gian, bạn cần có hiểu biết sâu sắc và nghiên cứu cẩn thận về hành 
vi của họ. Khi bạn xác định được không gian mà nhóm mục tiêu của 
bạn hiện hữu, thử thách tiếp theo là bạn sẽ tương tác với họ như thế 
nào.

Thang tương tác xã hội 
Một bài học rất hay cho truyền thông trong vận động chính là việc lắng 
nghe khán giả trước khi nói chuyện sẽ tốt hơn và bạn phải tìm ra điểm 
chung giữa bạn và khán giả.

Quyết định sử dụng kênh truyền thông xã hội nào và thông điệp nào sẽ 
có tác động mạnh mẽ nhất phụ thuộc vào hiểu biết về công chúng và 
chiến lược tiếp theo của bạn dành cho từng nhóm công chúng ấy.

Chìa khóa để tăng tương tác với công chúng là hiểu rõ được các mức 
độ tương tác khác nhau. Làm việc với các bậc thang tương tác xã hội 
dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra được các chiến lược chính xác để xác 
định mức độ tương tác của công chúng của bạn đang ở bậc thang nào 
và bạn cần làm gì để tăng sự tương tác của họ với bạn và mục đích 
của bạn.
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Có nhận thức/quan sát
Những người ủng hộ quan tâm tới nguyên nhân và có thể có nhận thức 
về tổ chức của bạn. Họ chưa từng kết nối với bạn. Họ nhận được 
thông tin về mục tiêu của bạn hoặc tổ chức của bạn thông qua các 
kênh khác và các nhóm khác mà bạn tham gia (ví dụ: họ nhìn thấy bài 
đăng trên trang của bạn trên dòng thời gain của một người bạn). 

Quan tâm/theo dõi
Người ủng hộ đã có kết nối với bạn. Họ đồng ý nhận thông tin từ ban. 
Họ cung cấp thông tin liên hệ và đăng ký nhận tin từ bạn.

Tương tác/xác nhận
Những người ủng hộ thực hiện một bước hoặc hành động đơn giản với 
rủi ro hoặc tính đầu tư thấp. Ví dụ họ chia sẻ nội dung của bạn, ký đơn 
kiến nghị hoặc quyên góp một lần/một khoản nhỏ.

Tham gia/đóng góp
Những người ủng hộ thực hiện các nhiệm vụ hoặc hành động nhiều 
bước, có sự đóng góp đáng kể về thời gian, tiền bạc và/hoặc vốn xã 
hội. Họ tham gia vào các nhóm, tham dự sự kiện hoặc quyết góp các 
khoản lớn. 

Được cảm hóa hoặc sở hữu/cam kết 
Những người ủng hộ thực hiện các hoạt động hợp tác và liên tục, biểu 
hiện là những sự đầu tư lớn về thời gian, tiền bạc và vốn xã hội. Họ 
công khai lý lẽ của bạn và tuyên bố với công chúng. Họ là những tình 
nguyện viên cốt cán mà bạn có thể dựa vào. 
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Các bộ công cụ và nguồn tài liệu về truyền thông xã 
hội cho UHC
WHO and UHC2030 đã sản xuất các bộ công cụ vận động truyền thông 
xã hội để hỗ trợ thúc đẩy UHC, nêu bật các vấn đề chính và thu hút sự 
chú ý vào ngày UHC 12 tháng 12 hàng năm. Nhiều nguồn tài nguyên 
trên các trang này phù hợp với thông điệp vận động về HIV và có thể 
truyền cảm hứng cho thông điệp riêng của bạn. Bạn có thể tìm đường 
dẫn tới các nguồn này trong phần 3 của hướng dẫn này. 

www.uhc2030.org/what-we-do/voices/advocacy/uhc2030-social-me-
dia-toolkit/ 

www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/
Advocacy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf 

www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advo-
cacy-toolkit.pdf

universalhealthcoverageday.org/ 

Nền tảng hội nghị trực tuyến 
Nếu bạn thấy rằng bạn không thể tổ chức các sự kiện và cuộc họp 
truyền thống nơi bạn tập hợp cộng đồng, xã hội dân sự và các nhà 
hoạch định chính sách thì hội nghị trực tuyến cũng là một công cụ đáng 
để xem xét. Các nền tảng phổ biến nhất là Zoom, Microsoft Teams và 
GoToMeeting. 
Lợi ích của việc sử dụng những công cụ này cho sự kiện của bạn là 
bạn có thể mời nhiều người hơn bình thường trong không gian họp 
thực tế. Nếu lập kế hoạch một cách cẩn thận, không gian này cũng 
“dân chủ” hơn khi bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thời gian 
mà bạn phân bổ cho việc thảo luận và ai là người trình bày. Lưu ý rằng 

việc tổ chức một cuộc họp trực tuyến thành công cũng đòi hỏi nhiều sự 
chuẩn bị tương tự như một cuộc họp truyền thống.
Với các nền tảng trực tuyến như Facebook Live, các hình thức tham 
gia vận động khác cũng có thể được thực hiện ví dụ như phát trực tiếp 
các hoạt động, hội thảo trên web, không gian thảo luận và thậm chí cả 
các buổi giới thiệu.

Tham khảo thêm
Hãy xem qua khóa học PITCH and Sogicampaigns Communications for 
Advocacy. Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho những nhà vận 
động và các hoạt động sử dụng truyền thông, bao gồm cả truyền thông 
kỹ thuật số và kể chuyện như một công cụ chính để đạt được mục tiêu 
vận động:
http://course.sogicampaigns.org/comms4advocacy/
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Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc điều hành SCDI tại Việt Nam: “Tôi muốn nói  câu chuyện về sự 
ứng phó với HIV. Chúng ta đã cô gắng thế nào để tiếp cận những người bi giấu, những người 
bị bỏ qua, những người không nhìn thấy và tương tác với họ - không phải theo cách để từ 
thiện mà giúp họ trở thành nhân tố cho sự thay đổi. “
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Hướng dẫn và Bộ công cụ vận 
động chính sách UHC

Ngày UHC, ngày 12 tháng 12
universalhealthcoverageday.org/toolkit/

Hướng dẫn Vận động Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân. 
UHC2030, 2018
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_
March_2018_final.pdf

Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân: Mọi người, Mọi nơi. Ngày 
Y tế thế giới . Bộ công cụ vận động chính sách. WHO, 2018
www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advo-
cacy-toolkit.pdf

Chiến lược Truyền thông & Vận động chính sách, Cơ chế Tham 
gia của Xã hội Dân sự cho UHC2030, 2019
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/03/CSEM-Comms-Strategy.
pdf 

Các video về UHC 

WHO: Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân - nghĩa là gì? (1,5 phút)
www.youtube.com/watch?v=pZHiIGFLN8Y&feature=youtu.be 

WHO: Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân - khoản đầu tư tốt 
nhất cho một thế giới an toàn, công bằng và lành mạnh hơn  
(2,5 phút): 
www.youtube.com/watch?v=C1bIjISMlTo 

WHO: Chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người: hãy biến điều đó 
thành hiện thực (2,5 phút): 
youtu.be/azbaxrg75A4 

WHO: Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân: Khởi động các 
chương trình thử nghiệm ở Kenya (3 phút): 
www.youtube.com/watch?v=5plA6EiTw4k&feature=youtu.be 

WHO: Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân - chúng tôi đang làm 
thế nào? (3,5 phút): 
youtu.be/qCqZT2GOPlc

Bao phủ chăm sóc sức khỏe Toàn dân: Đúng. Thông minh. Quá 
thời hạn. (2,5 phút):
healthforall.org/why-health/

Các khóa học trực tuyến về UHC

Ngân hàng Thế giới - World Bank 
olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
www.who.int/health_financing/training/e-learning- 
course-on-health-financing-policy-for-uhc/en/ 
www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/
seventh-advanced-course-on-health-financing-for-universal-cover-
age-for-low--and-middle-income-countries 

Mạng lưới học tập chung cho UHC (JLN)
Mạng lưới cùng học tập là một cộng đồng gồm 34 nước thành viên cam 
kết đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các trang thành viên 
đặc biệt hữu ích vì chúng cung cấp các hồ sợ quốc gia về việc thực hiện 
UHC cho tới nay. www.jointlearningnetwork.org/members/ 

Phần 3: Các nguồn lực chính 
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Các ấn phẩm cộng đồng được lựa 
chọn về UHC
Sẵn sàng cho Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Vận động thanh 
niên về UHC. Frontline AIDS, 2020 
frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/

Hướng tới Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân mà chúng ta muốn: 
Toàn diện, Lấy con người làm trung tâm và Bình đẳng. Tăng cường sự 
tham gia của các nhóm cộng đồng đích và dễ bị tổn thương vào 
chương trình UHC: Lời kêu gọi hành động của Xã hội dân sự Châu Phi, 
Tháng 12/2012
www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-cover-
age-day-2019 

Hội đồng Y tế Thế giới đồng ý bảo vệ những người dễ bị tổn thương 
nhất nhưng họ là ai? 
frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vul-
nerable-but-who-are-they/ 

Ghi chú vắn tắt: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các dự án 
mạng lưới toàn cầu về Người bán dâm, 2019 
www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_co-
verage_nswp_-_2019.pdf 

UHC có ý nghĩa gì với những người sử dụng ma túy: Tóm tắt kỹ thuật. 
INPUD, 2019
www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf 

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Đặt bước cuối cùng lên trước: 
tuyến bố vị trí của UHC. GNP+, 2019
www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf 

GNP+ kêu gọi một cơ chế trách nhiệm mạnh mẽ cho UHC. GNP+, 
2019
www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-
uhc/ 

Làm rõ những lầm tưởng về Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. 
Frontline AIDS, 2019
frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-cover-
age/ 

Bảng thông tin: UHC và HIV. STOPAIDS, 2019
stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.
pdf 

Đơn giản hóa UHC: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) ở 
Kenya. KESWA, Tháng 6/2019
keswa-kenya.org/publications/ 

Hướng tới Chuyển đổi tích hợp ứng phó với HIV/AIDS vào UHC: Xây 
dựng dựa trên thế mạnh trong ứng phó với HIV và AIDS  Ví dụ từ 
Indonesia, Kenya, Uganda và Ukraine. PITCH, 2019.
aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.
pdf 

Góc nhìn nhân quyền về UHC: Câu chuyện từ Indonesia, Kenya, Nam 
và Đông Phi, Ukraine và Việt Nam. PITCH, 2019
aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20sto-
ries%20A4_V2_online.pdf 

HIV và cuộc họp cấp cao về Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: 
Điều gì đang xảy ra? Tạp chí Poz, Tháng 4/2019
www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-cover-
age?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_
diaLGz1p5HTDZazzI8g 

Tuyên bố về Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của Liên Hợp Quốc 
có bỏ sót những người dễ bị tổn thương nhất không? Frontline AIDS, 
Tháng 9/2019
frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declarati-
on-fail-the-most-vulnerable-people/ 

Làm thế nào để đạt được UHC như chúng ta mong đợi? Frontline AIDS, 
Tháng 12/2019
frontlineaids.org/how-do-we-get-the-uhc-we-want/ 
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Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Làm sao để tài trợ? Frontline 
AIDS, 2019
frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-
final-Low-res-Web-ready.pdf

Tại sao Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân lại quan trọng cho việc 
ứng phó hiệu quả với AIDS. Aidsfonds, 2019
aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-
effective-aids-response 
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Wanja Ngure, nhà hoạt động nhân quyền và nữ quyền người Kenya: “Đối với tôi, việc vận động 
chính là thúc đẩy, đưa bản thân vào những không gian mà bạn thậm chí chưa từng được mời.  
Các vấn đề của nhóm dân cư đích có nằm trong chương trình nghị sự của UHC không? Không, 
chưa, nhưng chúng tôi đang thấy những người từ các nhóm dân cư đích đặt ra những câu hỏi 
thực sự thích hợp. Đối với tôi, hành trình này là tạo ra nhận thức, tạo ra lực lượng, và bây giờ mọi 
người có thể lên tiếng về UHC ‘’. 
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Tuyên bố chính trị của Liên Hợp Quốc về Bao phủ 
Chăm sóc sức khỏe toàn dân 

Chúng tôi, Những người đứng đầu nhà nước và chính phủ và đại diện 
cho các quốc gia và chính phủ, đã tập hợp tại Liên Hợp Quốc vào ngày 
23 tháng 09 năm 2019, lần đầu tiên chú trọng chuyên sâu vào vấn dề 
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, tái khẳng định rằng sức khỏe là 
điều kiện tiên quyết, đồng thời là kết quả và chỉ số đánh giá cho sự 
phát triển bền vững trong các khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường 
cũng như cho việc triển khai chương trình nghị sự 2030 về Phát triển 
Bền vững, và mạnh mẽ đề xuất rằng sẽ đạt được bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030, nhằm đẩy mạnh nỗ lực toàn 
cầu trong việc xây dựng một thế giới khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi 
người, và về vấn đề này chúng tôi:

9. (Chúng tôi) thừa nhận rằng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân 
nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận mà không bị phân biệt 
đối xử với các nhóm dịch vụ y tế thiết yếu được xác định trên toàn quốc 
trong lĩnh vực khuyến khích, dự phòng, chữa bệnh, phục hồi và giảm 
nhẹ và các loại thuốc và vắc-xin thiết yếu, an toàn, giá cả phải chăng, 
hiệu quả và chất lượng, đồng thời đảm bảo rằng việc sử dụng các dịch 
vụ này không khiến người dân gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là 
chú trọng tới các bộ phận dân cư nghèo, dễ bị tổn thương và thiệt 
thòi

14. Thừa nhận tầm quan trọng cơ bản của công bằng, công bằng xã 
hội và các cơ chế bảo trợ xã hội cũng như việc loại bỏ các nguyên 
nhân gốc rễ của phân biệt đối xử và kỳ thị trong các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe để đảm bảo quyền tiếp cận của tất cả mọi người một 
cách rộng rãi và bình đẳng đối với các dịch vụ y tế có chất lượng mà 
không gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là với những người dễ bị tổn 
thương hoặc ở trong tình trạng dễ bị tổn thương

Do đó chúng tôi cam kết mở rộng nỗ lực của mình và tăng cường 
thực hiện các hành động sau: 

32. Tăng cường nỗ lực giải quyết các bệnh truyền nhiễm, bao gồm 
HIV/AIDS, lao, sốt rét và viêm gan như là một phần của bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân và để đảm bảo rằng những thành tựu mong 
manh đã đạt được sẽ được duy trì và mở rộng bằng cách thúc đẩy các 
phương pháp tiếp cận toàn diện và cung cấp dịch vụ tích hợp và đảm 
bảo không ai bị bỏ lại phía sau;

54. Thu hút tất cả các bên liên quan, bao gồm cả xã hội dân sự, khu 
vực tư nhân và giới học thuật, thông qua việc thiết lập các nền tảng và 
quan hệ đối tác đa bên với sự tham gia và minh bạch, để cung cấp 
đầu vào cho sự phát triển, triển khai và đánh giá các chính sách liên 
quan tới y tế và xã hội và rà soát tiến độ thực hiện các mục tiêu quốc 
gia về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời quan tâm đúng 
mức tới việc giải quyết và quản lý các xung đột lợi ích và ảnh hưởng 
thái quá;

70. Đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau, với nỗ lực tiếp cận 
tới những người ở xa nhất trước tiên, trước hết dựa trên phẩm giá 
của con người và phản ánh các nguyên tắc bình đẳng và không phân 
biết đối xử, cũng như trao quyền cho những người dễ bị tổn thưởng 
hoặc đang trong tình trạng dễ bị tổn thương và giải quyết các nhu cầu 
về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ như đã được thể hiện trong 
Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, bao gồm tất cả trẻ 
em, người trẻ, người khuyết tật, người nhiễm HIV, người cao tuổi, 
người bản địa, người tị nạn và di biến động và người di cư;

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FI-
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Các cam kết về giới trong Tuyên bố Chính trị của 
Liên hợp quốc về Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn 
dân (UHC)

8. (Chúng tôi) thừa nhận rằng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân 
nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận, không bị phân biệt đối 
xử với các nhóm dịch vụ y tế thiết yếu được xác định trên toàn quốc 
trong lĩnh vực khuyến khích, dự phòng, chữa bệnh, phục hồi và giảm 
nhẹ và các loại thuốc và vắc-xin thiết yếu, an toàn, giá cả phải chăng, 
hiệu quả và chất lượng, đồng thời đảm bảo rằng việc sử dụng các dịch 
vụ này không khiến người dân gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là 
chú trọng tới các bộ phận dân cư nghèo, dễ bị tổn thương và thiệt thòi;

14. Nhận thức được tầm quan trọng cơ bản của công bằng, công bằng 
xã hội và các cơ chế bảo trợ xã hội cũng như việc loại bỏ các nguyên 
nhân gốc rễ của phân biệt đối xử và kỳ thị trong các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe để đảm bảo quyền tiếp cận của tất cả mọi người một cách 
rộng rãi và bình đẳng đối với các dịch vụ y tế có chất lượng mà không 
gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là với những người dễ bị tổn 
thương hoặc ở trong tình trạng dễ bị tổn thương;

24. Đẩy nhanh các nỗ lực hướng tới đặt được Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân vào năm 2030 để đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và 
tăng cường hạnh phúc cho tất cả mọi người trong suốt cuộc đời, và về 
vấn đề này thì cần nhấn mạnh lại quyết tâm của chúng tôi đối với:
a. từng bước bao phủ thêm một tỷ người vào năm 2023 với các dịch vụ 
y tế thiết yếu có chất lượng; các loại thuốc, vắc-xin thiết yếu cùng công 
nghệ chẩn đoán và y học an toàn, hiệu quả và giá cả hợp lý, hướng tới 
bao phủ toàn dân vào năm 2030;
b. ngăn chặn sự gia tăng và đảo ngược xu hướng thực tế về việc chi 
tiêu cạn kiệt cho y tế bằng cách cung cấp các biện pháp đảm bảo bảo 
vệ tình trạng rủi ro tài chính và loại bỏ tình trạng bần cùng do chi trả 
các chi phí liên quan tới y tế vào năm 2030, đặc biệt chú trọng tới 
những người nghèo cũng như những người dễ bị tổn thương hoặc 
đang trong tình trạng dễ bị tổn thưởng;

25. Thực hiện các can thiệp có hiệu quả nhất, tác động cao, đảm bảo 
chất lượng, lấy con người làm trung tâm, nhạy cảm giới và người 
khuyết tật và can thiệp dựa trên bằng chứng để đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe của tất cả mọi người trong suốt cuộc đời, đặc biệt là 
những người dễ bị tổn thưởng hoặc đang trong tình trạng dễ bị tổn 
thương, đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi các dịch vụ y tế tổng hợp 
nhất định có chất lượng trên toàn quốc ở tất cả các cấp độ chăm sóc từ 
dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc kịp thời;

61. Phát triển, cải thiện và cung cấp các khóa đào tạo dựa trên bằng 
chứng có sẵn phù hợp với các nền văn hóa khác nhau và các nhu cầu 
riêng biệt của phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, nâng cao kỹ năng và 
giáo dục cho nhân viên y tế, bao gồm cả các nữ hộ sinh và nhân viên y 
tế cộng đồng, cũng như thúc đẩy chương trình giáo dục tiếp tục và suốt 
đời và mở rộng đào tạo chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng để 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc có chất lượng cho mọi người suốt đời;

63. Tạo cơ hội và môi trường làm việc tốt hơn cho phụ nữ để đảm bảo 
vai trò và sự lãnh đạo của họ trong lĩnh vực y tế, nhằm tăng cường sự 
đại diện, gắn bó, tham gia và trao quyền một cách có ý nghĩa cho tất cả 
phụ nữ trong lực lượng lao động, giải quyết bất bình đẳng và loại bỏ 
thành kiến đối với phụ nữ, bao gồm cả bất bình đẳng về thù lao trong 
bối cảnh cần lưu ý rằng phụ nữ hiện chiếm 70% lực lượng lao động 
trong lĩnh vực y tế và xã hội vẫn thường phải đối mặt với những rào 
cản đáng kể trong việc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo và ra quyết định; 

69. Xu hướng lồng ghép quan điểm về giới trong toàn bộ hệ thống khi 
thiết kế, triển khai và giám sát các chính sách y tế, tính đến các nhu 
cầu cụ thể của tất cả phụ nữ và trẻ em gái, nhằm đạt được bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ trong các chính sách y tế, các hệ thống 
y tế và việc thực hiện quyền con người của họ, phù hợp với luật pháp 
quốc gia và phù hợp với các quyền con người được quốc tế công nhận 
rộng rãi, thừa nhận rằng quyền con người của phụ nữ bao gồm quyền 
kiểm soát và quyết định một cách tự do và có trách nhiệm với tất cả 
các vấn đề liên quan tới tình dục của họ, bao gồm sức khỏe sinh sản 
và tình dục, không bị ép buộc, phân biệt đối xử và bạo lực. 
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Nghị quyết hội nghị y tế thế giới 2019

WHA72.3 Nhân viên y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu: 
những cơ hội và thách thức 
Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72,
2. THÚC GIỤC tất cả các quốc gia thành viên một cách phù hợp với bối 
cảnh địa phương và quốc gia cùng với mục tiêu thành công trong việc 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe 
toàn dân:
 (4) phân bổ, như một phần của các chiến lược về lực lượng lao động y 
tế và tài chính rộng hơn, các nguồn lực từ ngân sách trong nước tới 
các nguồn khác một cách thích hợp cho vốn và chi phí thường xuyên 
cần thiết để triển khai thành công các chương trình về nhân viên y tế 
cộng đồng và để hòa nhập nhân viên y tế cộng đồng vào đội ngũ lao 
động y tế trong bối cảnh đầu tư chú trọng vào chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, hệ thống y tế và chiến lược tạo việc làm;

WHA72.4 Chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân 
Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72,
1. THÚC GIỤC các quốc gia thành viên:
(1) đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu phát triển bền vững theo mục 
tiêu 3.8 về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tới năm 2030, không 
để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là người nghèo, các nhóm dân số 
dễ bị tổn thương và yếu thế;
các nguồn lực cho bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, cũng như 
đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả, công bằng và minh bạch thông 
qua quản trị tốt hệ thống y tế, và để đảm bảo sự hợp tác giữa các lĩnh 
vực một cách hợp lý đặc biệt tập trung vào giảm thiểu sự bất công 
và bất bình đẳng về y tế;
 (4) hỗ trợ tốt hơn cho các ưu tiên và việc ra quyết định, đặc biệt là 
bằng cách tăng cường năng lực thể chế và quản trị về can thiệp súc 
khỏe và đánh giá công nghệ, nhằm đạt được hiệu quả và đưa ra quyết 
định dựa trên bằng chứng, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của 
bệnh nhân và thúc đẩy bảo mật dữ liệu; và khuyến khích việc sử dụng 
nhiều hơn và có hệ thống các công nghệ và cách tiếp cận mới, bao 

gồm cả công nghệ kỹ thuật số và hệ thống thông tin y tế thích hợp như 
một phương tiện thúc đẩy việc tiếp cận bình đẳng, giá cả phải chăng và 
rộng rãi với dịch vụ y tế và việc cung cấp thông tin về quyết địn chính 
sách trong việc hỗ trợ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân;
(5) tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu 
như là nền tảng của hệ thống y tế bền vững, đạt được bao phủ chăm 
sóc sức khỏe toàn dân và mục tiêu về sức khỏe của Mục tiêu phát triển 
bền vững, nhằm cung cấp một loạt các dịch vụ toàn diện và chăm 
sóc lấy con người làm trung tâm, chất lượng cao, an toàn, tích 
hợp, dễ tiếp cận, có sẵn và giá cả hợp lý, cũng như cung cấp các 
chức năng y tế cộng đồng như trong Tuyên bố Astana từ Hội nghị toàn 
cầu về Chăm sóc sức khỏe (Astana, Kazakhstan, 25-26/20/2018) và 
thực hiện các cam kết của tuyên bố đó;
(6) tiếp tục đầu tư và tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
nhạy cảm giới nhằm giải quyết các rào cản liên quan tới giới đối với sức 
khỏe và đảm bảo quyền tiếp cận y tế bình đẳng của phụ nữ và trẻ em 
gái, nhằm thực hiện quyền được hưởng tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe 
cao nhất có thể có cho tất cả mọi người và đạt được bình đẳng giới cũng 
như trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái;
(13) tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe 
bằng cách giải quyết các yếu tố quyết định sức khỏe và công bằng 
y tế thông qua các phương pháp tiếp cận đa ngành với sự tham gia 
của toàn thể chính phủ và toàn xã hội cũng như khu vực tư nhân;
(14) tăng cường các nền tảng giám sát và đánh giá để hỗ trợ việc theo 
dõi thường xuyên những tiến bộ đạt được trong việc cải thiện khả 
năng tiếp cận công bằng với nhiều loại dịch vụ chăm sóc toàn diện 
trong hệ thống y tế và bảo vệ các rủi ro tài chính cũng như sử dụng tốt 
nhất các nền tảng đó cho các quyết định về chính sách;

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.
pdf#page=25 
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Mục tiêu phát triển 
bền vững 3:  
Sức khỏe tốt và 
Hạnh phúc
Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và gia tăng 
hạnh phúc cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 3.3: Tới năm 2030, chấm dứt dịch 
AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới bị lãng 
quan và chống lại bệnh viêm gan, các bệnh 
lây truyền qua đường nước và các bệnh 
truyền nhiễm khác

Mục tiêu 3.8: Đạt được bao phủ chăm sóc 
sức khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro về 
tài chính, tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe thiết yếu có chất lượng và tiếp cận 
với thuốc và vắc-xin cần thiết an toàn, hiệu 
quả, chất lượng và giá cả hợp lý cho tất cả 
mọi người
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