
GIÁ TRỊ NỀN TẢNG: SỰ CÔNG BẰNG • ĐỔI MỚI • GẮN KẾT

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI
WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH

TẦM NHÌN: SỰ CÔNG BẰNG VÀ SỨC KHỎE TỐI ƯU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

TẦM NHÌN VỀ Y TẾ TẠI TIỂU BANG WASHINGTON



ĐỔI MỚI TRONG HÀNH ĐỘNG

ĐỔI MỚI VÀ 
CÔNG NGHỆ

LẤY CỘNG ĐỒNG 
 LÀM TRUNG TÂM

TÍNH MINH BẠCH  
VÀ GIÁ TRỊ

ĐỘNG LỰC TỪ  
SỰ CÔNG BẰNG

GẮN KẾT  
 HỢP TÁC

I. SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN
Mọi người dân tại tiểu bang Washington đều có cơ hội phát huy được tất cả tiềm năng của họ về 
sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội và hạnh phúc.

II. CHUYỂN ĐỔI LỰC LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG Y TẾ
Mọi người dân tại tiểu bang Washington đều được chăm sóc tốt nhờ hệ sinh thái y tế vững mạnh 
và có khả năng đáp ứng cao, đồng thời đề cao tính minh bạch, công bằng và tin cậy.

II. SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Mọi người dân tại tiểu bang Washington sẽ phát triển trong môi trường tự nhiên, hạ tầng, 
và xã hội lành mạnh.

IV. ỨNG CỨU KHẨN CẤP VÀ THÍCH ỨNG
Mọi người dân tại tiểu bang Washington có được thông tin và nguồn lực cần thiết để phát triển 
khả năng thích ứng nhằm đối mặt với vô số các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng và được bố trí 
tốt để chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau các trường hợp khẩn cấp và thiên tai.

V. Y TẾ TOÀN CẦU VÀ ONE HEALTH
Mọi người dân tại tiểu bang Washington được sống trong môi trường luôn kết nối, công nhận và 
tận dụng sự giao thoa của y tế toàn cầu và trong nước cũng như các mối liên hệ của con người, 
động vật và môi trường.

CÁC ƯU TIÊN VÀ TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI TRONG Y TẾ CHUYỂN ĐỔI

Kế Hoạch Chuyển Đổi của Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) 
củng cố lại cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe cho tất cả mọi người - xây dựng các chính sách và tạo 
điều kiện để người dân có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh nhất. Chúng tôi không thể đơn độc bắt 
đầu cuộc hành trình này. Chúng tôi phải hợp tác với các cộng đồng, các tổ chức cộng đồng, cơ sở y tế 
công lập địa phương, đối tác nhà nước, nhà cung cấp và hệ thống dịch vụ y tế, khu vực tư nhân, Tribal 
Nations (Bộ Lạc), và hơn thế nữa. Truyền tải các giá trị của cơ quan qua cách chúng tôi chuyển đổi dịch 
vụ, tiến hành các hoạt động và củng cố công việc cốt lõi là rất cần thiết để vươn tới tương lai tươi sáng 
và vững mạnh phía trước.

Chúng tôi biết các giá trị nền tảng của mình gồm Công Bằng, Đổi Mới và Gắn Kết (CBĐMGK) là những 
động lực chính để định hình tương lai của chúng tôi. Tầm nhìn của chúng tôi đối với mỗi ưu tiên chiến 
lược là “mục tiêu” chúng tôi đang phấn đấu đạt được và các ví dụ chính về “cách thức” chúng tôi sẽ thực 
hiện công việc của mình được phản ánh qua những chuyển đổi trong hành động của chúng tôi Mặc dù 
đây không phải là danh sách đầy đủ về những việc chúng tôi hiện đang thực hiện hoặc dự định thực 
hiện, nhưng nó cung cấp lộ trình về cách thức và ưu tiên chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Ngoài ra, nó 
định vị cơ quan của chúng tôi cho một tương lai với nhiều thay đổi đang đến gần!



Thay mặt Washington State Department of Health (DOH), tôi rất vui mừng 
dược giới thiệu Kế Hoạch Chuyển Đổi của cơ quan: Tầm Nhìn về Y Tế tại 
Tiểu Bang Washington.

Tài liệu này gồm có năm Ưu Tiên của cơ quan trong đó có sáu Chiến Lược 
(30 Chiến Lược tất cả) nhằm cung cấp cho quý vị kim chỉ nam của hoạt 
động chuyển đổi của cơ quan chúng tôi trong vài năm tới.

Mặc dù rất nhiều phần của quá trình này đã và đang được thực hiện, tài liệu 
này giúp cơ quan chúng tôi thống nhất công việc sao cho phù hợp với tầm 
nhìn của Thống Đốc Jay Inslee như trong bài phát biểu nhậm chức của ông 
vào năm 2021, trong đó ông kêu gọi tất cả chúng ta "tái định hình y tế công".

Chúng tôi biết rằng việc tái định hình y tế là rất khó khăn khi có nhiều 
thử thách phía trước. Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng, và 

không chỉ đáp ứng mà còn phải tiến bộ và nhắc nhở chúng ta đang đồng hành cùng nhau. Trong quá 
trình đó, chúng ta phải đẩy mạnh chương trình "3Vs" của khu vực y tế công.

Trong tài liệu này, quý vị sẽ được biết kết luận của nhiều cuộc thảo luận trong nội bộ hay với các đối tác, 
không chính thức hoặc chính thức, trong phạm vi tiểu bang của chúng ta hay xa hơn - đã cung cấp cho 
đội ngũ của chúng tôi những hiểu biết sâu sắc về con đường phát triển “y tế” ở tiểu bang của chúng ta 
trong tương lai.

Chúng tôi biết tài liệu này sẽ không có quá quan trọng, và cũng không hướng đến trở nên quá quan trọng 
đối với mọi người. Thay vào đó, tài liệu định hướng cho cơ quan của chúng tôi cách ưu tiên công việc, trong 
đó tận dụng các giá trị nền tảng Công Bằng, Đổi Mới và Gắn Kết (CBĐMGK) làm trọng tâm công việc.

Trong một số trường hợp, điều này sẽ cho chúng tôi cơ hội có được cái nhìn cụ thể hơn về những gì chúng 
tôi đang thực hiện và xem xét các đề xuất có giá trị để tiếp tục thực hiện công việc đó. Trong các trường 
hợp khác, nó sẽ xác nhận chắc chắn công việc và tạo cảm hứng cho chúng tôi vươn tới những mục tiêu 
cao hơn. Đó là ý tưởng về "tái định hình y tế".

Kết lại, tôi xin được cảm ơn những đối tác và đồng nghiệp đã giúp đỡ chúng tôi trong kế hoạch này và đội 
ngũ cống hiến tuyệt vời của DOH đã giúp phát triển công cuộc này trong lúc chiến đấu với đại dịch. Tôi 
cũng xin được hoan nghênh Health and Human Services (HHS, Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh) và các cơ 
quan tiểu bang khác đã giúp đẩy nhanh công việc.

Bây giờ, phần khó khăn của công việc mới bắt đầu - đó là biến lời nói thành hành động. Nhưng cùng nhau, 
chúng tôi tự tin rằng chúng ta có thể và sẽ làm được điều đó!

Trân trọng,

Umair A. Shah, MD, MPH
Bộ Trưởng Y Tế
Tiểu Bang Washington

Ngày phát hành: Ngày 1 tháng 8 năm 2022



Kế Hoạch Chuyển Đổi này đang lập ra lộ trình cho 
tương lai chung của chúng ta. Phục vụ nhu cầu y 
tế cho gần 8 triệu người dân Washington trên diện 
tích 71.000 dặm vuông của vùng đất tươi đẹp và đa 
dạng này chưa bao giờ là dễ dàng. Đó chính là lý do 
vì sao chúng tôi không định làm điều này một mình.

Chúng tôi cam kết làm việc cùng với các cộng 
đồng và đối tác tương tự. Chúng tôi sẽ là những 
người ủng hộ cho “hệ sinh thái y tế”, một bối cảnh 
năng động của các đối tác và những người có ảnh 
hưởng đến ngành y tế ở cấp địa phương, tiểu bang 
và quốc gia: y tế công, chăm sóc sức khỏe, các đối 
tác chính phủ và tư nhân, các Bộ Lạc, và vô số của 
các đối tác khác đang làm việc và hành động có tác 
động và ảnh hưởng đến y tế. Quan trọng nhất, các 
đối tác của chúng tôi cũng chính là những người 
dân Washington.

Bất chấp thời gian đầy thử thách và chưa từng có 
trong việc phục vụ nhu cầu sức khỏe của người 
dân ở Washingtoni do dịch COVID-19, với tư cách 
là một tiểu bang, chúng tôi đã vượt lên trên hoàn 
cảnh, cứu sống, tận dụng các đổi mới và xây dựng 
quan hệ đối tác sẽ phục vụ cho việc củng cố cộng 
đồng và thay đổi cách tiếp cận khái niệm về sức 
khỏe để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Khi chúng tôi nhìn xa hơn COVID-19, chúng tôi 
muốn tiếp cận công việc với cùng một ý thức 
khẩn trương, nhanh nhẹn và đổi mới, điều này rất 
quan trọng trong công cuộc chống lại đại dịch 
này. Chúng tôi sẽ kể câu chuyện của mình bởi câu 
chuyện của chúng tôi cũng chính là câu chuyện 
của người dân Washington và các cộng đồng nơi 
đây. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ chứng minh 
tác động của lĩnh vực của mình để những cơ quan 
khác nhận thức và nắm lấy vai trò quan trọng của 
y tế công trong cuộc sống hàng ngày của chúng 
ta. Chúng tôi sẽ nắm lấy khái niệm “3Vs” và tăng 
cường Visibility (Tính Minh Bạch) trong y tế công, 
từ đó tạo ra Value (Giá Trị), và từ đó xây dựng lòng 
tin và Validation (Sự Công Nhận) đối với công việc 
của chúng tôi cũng như tác động của nó.

Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ 
đối tác với những đối tác mà chúng tôi đã làm việc 
trước đây và những mối quan hệ mới chỉ bắt đầu 
gắn kết để hệ sinh thái y tế khai thác sức mạnh của 
nỗ lực tập thể nhằm cải thiện ngành y tế. Chúng 
tôi sẽ tập hợp và dẫn dắt các mối quan hệ để tìm 
được tiếng nói chung quan trọng cho vô số đối tác. 
Cam kết chung của chúng tôi đối với sức khoẻ 
và hạnh phúc là nền tảng cho sự hợp tác trong 
tương lai. Trước vô số thách thức đang chờ chúng 
ta - từ sức khỏe sinh sản, khí hậu, vấn nạn lạm 
dụng thuốc giảm đau và giải quyết các yếu tố xã 
hội quyết định đến sức khỏe - chúng ta phải xoay 
chuyển một cách quyết liệt để đáp ứng những 
điều này ngay từ đầu. Công việc sắp tới quá quan 
trọng để làm một mình.

Kế hoạch này tạo ra lộ trình để xây dựng các 
cộng đồng lành mạnh với những người dân có 
khả nưng thích ứng cao. Chúng tôi thực hiện 
điều này bằng cách ngăn ngừa bệnh tật và 
thương tích, hiện đại hóa một loạt hệ thống, 
phục vụ nhu cầu sức khỏe và giúp điều phối 
các nhu cầu xã hội liên quan của tất cả người 
dân ở Washington. Thông qua các nỗ lực quan 
trọng đã được khởi động như Pro-Equity Anti-
Racism (PEAR) initiative (sáng kiến Thúc Đẩy 
Công Bằng Chống Phân Biệt Chủng Tộc) của 
Thống đốc Inslee hoặc các khoản đầu tư của Cơ 
quan lập pháp vào Foundational Public Health 
Services (Dịch Vụ Y Tế Công Cộng Cơ Bản), 
chúng tôi sẽ thể hiện cam kết của mình trong 
việc thay đổi sức khoẻ của cộng đồng đồng thời 
giải quyết sự bất bình đẳng về sức khoẻ đang 
trở nên nghiêm trọng trong đại dịch. Bằng việc 
đảm bảo các nguyên tắc bình đẳng, công bằng 
và công lý được lồng ghép trong các hoạt động, 
chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp có tác động 
và có thể đo lường được cho các vấn đề thường 
phức tạp và có căn nguyên sâu xa đang ngăn cản 
sự tiếp cận công bằng đối với y tế và chăm sóc 
sức khỏe.
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Tầm nhìn cho một hệ thống y tế công hiện đại 
là để phục vụ cộng đồng với năng lực và công 
cụ giúp nâng cao hơn nữa khả năng phát triển 
và được hỗ trợ bình đẳng bởi lực lượng lao động 
mạnh mẽ, được đào tạo tốt và có năng lực được hỗ 
trợ và tin cậy. Chúng tôi sẽ mang đến những cách 
tiếp cận mới để cải thiện y tế thông qua các mô 
hình đổi mới, các con đường truyền thông và liên 
kết chính, nâng cao sức khỏe con người toàn diện, 
phát hiện, phòng ngừa và ứng phó với nhiều loại 
bệnh khác nhau. Chúng tôi sẽ theo đuổi và hỗ trợ 
các mô hình chăm sóc mới và công nghệ sáng tạo 
hỗ trợ tiếp cận với sức khỏe tinh thần, cảm xúc và 
thể chất cần thiết.

Vì công việc y tế công không bao giờ ngừng lại, 
chúng tôi sẽ giữ vững cam kết và chuẩn bị cho 
các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng trong tương 
lai - từ các thảm họa tự nhiên đến thảm hoạ do 
con người gây ra, các tình trạng khẩn cấp về bệnh 
truyền nhiễm và các tác động liên quan đến môi 
trường và khí hậu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cộng đồng 
trước mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm do véc 
tơ truyền và các bệnh truyền nhiễm khác, cũng 
như tác động của các mô hình di cư của con người 
(và động vật) trên toàn cầu.

Hơn bao giờ hết, mối liên hệ giữay tế toàn cầu 
và y tế trong nước cũng như các nguyên tắc của 
One Health nhắc nhở chúng ta về lý do tại sao các 
giao điểm giữa con người, động vật và môi trường 
lại quan trọng. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ 
học tập với thái độ tôn trọng các bên bất kể ở cấp 
tiểu bang, quốc gia hay quốc tế.

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang vươn lên 
từ thời điểm được cho là khó khăn và quan trọng 
nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Chúng ta 
thấy rằng đất nước đã bị chia cắt quá lâu. Tính chất 
nghiêm trọng của thời điểm này không hề bị mất 
đi đối với bất kỳ ai trong chúng ta và tác động của 
nó là lâu dài. Hy vọng của chúng tôi là cùng nhau 
tiến về phía trước, phát triển mạnh mẽ và cải tiến 
hệ thống y tế của chúng tôi ở Washington và 
trở thành hình mẫu cho những cơ quan khác - nơi 
chúng tôi cùng nhau tạo ra thực tế rằng tất cả mọi 
người trên khắp Washington đều có cơ hội sống 
khỏe mạnh nhất. Công việc chỉ mới bắt đầu nhưng 
thời điểm này đánh dấu sự khởi đầu của con 
đường này.

Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi trong hành 
trình này - chúng ta có thể và sẽ cùng nhau tạo 
nên sự khác biệt.
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I. SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦNƯU TIÊN

Mọi người dân tại tiểu bang Washington đều có cơ hội 
phát huy được tất cả tiềm năng của họ về sức khỏe thể 
chất, tinh thần và xã hội và hạnh phúc.

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ dẫn đầu các sáng kiến hỗ trợ và thúc đẩy 
các nỗ lực phòng ngừa từ đầu nhằm nâng cao sức khỏe 
thể chất, sức khỏe tâm thần và hành vi, sức khỏe tinh 
thần, khả năng phục hồi và hạnh phúc tổng thể để các 
cá nhân, gia đình và cộng đồng có thể phát triển. Các 
hành động của chúng tôi thừa nhận rằng các yếu tố 
quyết định về mặt xã hội, cấu trúc và kinh tế của sức 
khỏe phải được giải quyết để đạt được sự công bằng về 
sức khỏe thực sự và sức khỏe tối ưu cho tất cả mọi người. 

CAM KẾT

1.  Thúc đẩy một loạt các sáng kiến hỗ trợ sức khoẻ và hành vi và hành động hạnh 
phúc liên quan đến hoạt động thể chất, sức khoẻ dinh dưỡng, sức khoẻ tâm thần 
và hành vi, sức khoẻ cảm xúc và tinh thần, và sức khoẻ toàn diện để đẩy mạnh y tế 
cộng đồng và cá nhân trên toàn tiểu bang Washington.

2. Hỗ trợ các sáng kiến   bắt nguồn từ cộng đồng có thông tin đầy đủ nhằm giải quyết 
sớm các bệnh dịch, bao gồm cả những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu và trong 
suốt cuộc đời, để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc lâu dài hơn.

3. Đẩy mạnh một chuỗi liên tục các chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu tác hại 
nhằm giải quyết các nguy cơ và các yếu tố bảo vệ phổ biến liên quan đến thương 
tích cũng như việc sử dụng rượu, thuốc lá, cần sa, thuốc giảm đau, và các chất khác 
và các hành vi liên quan.

4. Gắn kết với các đối tác và những người có kinh nghiệm thực tế và nắm lấy các 
chiến lược đa ngành để giải quyết các yếu tố ban đầu góp phần ảnh hưởng đến các 
mối lo ngại chính về sức khỏe như bệnh mãn tính, nghiện ngập, chấn thương và 
những thứ tương tự.

5. Sử dụng dữ liệu và chiến lược về bệnh tật và tử vong để cung cấp thông tin cho 
các chương trình phòng ngừa theo định hướng hành động và các khuyến nghị 
chính sách nhằm giải quyết vấn đề không tương xứng trong các kết quả y tế.

6. Triển khai các chiến lược truyền thông và nâng cao sức khoẻ chủ động nhằm thúc 
đẩy sức khoẻ tinh thần và thể chất đồng thời chống lại sự kỳ thị trong tìm kiếm 
dịch vụ chăm sóc.

CHIẾN LƯỢC 
CHÍNH
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PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG



II. CHUYỂN ĐỔI LỰC LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG Y TẾ ƯU TIÊN

Mọi người dân tại tiểu bang Washington đều được chăm 
sóc tốt nhờ hệ sinh thái y tế vững mạnh và có khả năng 
đáp ứng cao, đồng thời đề cao tính minh bạch, công 
bằng và tin cậy.

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ thống nhất các kỹ năng, nguồn lực và quan 
hệ đối tác nhằm đảm bảo năng lực của hệ thống và hạ 
tầng y tế có thể mở rộng quy mô, ứng phó và hiện đại 
hoá để thúc đẩy hướng tiếp cận được thông tin đầy đủ 
và đổi mới phục vụ cho cải thiện y tế. Chúng tôi sẽ xây 
dựng và đổi mới các hệ thống để người dân Washington 
có thể tiếp cận và ứng phó dễ dàng bất kể họ là ai và họ 
sống ở đâu.

CAM KẾT

1. Đầu tư và hỗ trợ các công nghệ thông tin y tế sáng tạo và an toàn và hỗ trợ hạ 
tầng giúp các đối tác truy cập và trao đổi thông tin giải quyết các vấn đề sức khoẻ 
toàn diện của con người theo cách tôn trọng về mặt văn hoá và ngôn ngữ.

2. Đảm bảo y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và các đối tác dựa vào cộng đồng và 
lực lượng lao động của họ có dữ liệu, công nghệ và hệ thống hỗ trợ cần thiết để 
xây dựng và sử dụng các kết nối giữa các sáng kiến   y tế, xã hội và cộng đồng.

3. Ủng hộ việc tuyển dụng, phát triển và duy trì lực lượng y tế công có năng lực, đa 
dạng và toàn diện về sức khỏe cộng đồng của tiểu bang, địa phương và Bộ Lạc 
cũng như các chính sách và nỗ lực khác hỗ trợ, đầu tư và đa dạng hóa lực lượng lao 
động y tế của chúng tôi. 

4. Tăng cường việc thu thập, phân tích, liên kết và phổ biến dữ liệu y tế kịp thời, truy 
cập dễ dàng và có thể hành động, theo hướng các ưu tiên của cộng đồng, để cung 
cấp thông tin về các can thiệp và sáng kiến   cấp cộng đồng tốt trong việc cải thiện 
sức khoẻ cá nhân và cộng đồng.

5. Đồng sáng tạo năng lực và hệ thống chia sẻ dữ liệu mạnh mẽ với các khu vực 
pháp lý y tế địa phương, với các Bộ Lạc đề cao chủ quyền dữ liệu của họ và các bên 
liên quan khác để hỗ trợ phát hiện, nắm bắt và giải quyết gánh nặng bệnh tật và 
bất bình đẳng y tế tốt hơn.

6. IĐầu tư và tận dụng các công cụ, công nghệ và chiến lược đã phát triển trước đây, 
bao gồm cả những công cụ, công nghệ và chiến lược mới hơn được sử dụng trong 
đại dịch COVID-19 như bảng điều khiển tương tác, đường dẫn truyền thông và bản 
đồ không gian địa lý để hỗ trợ các cá nhân, cộng đồng, hệ thống y tế, và các nhà 
hoạch định chính sách đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để tăng cường y tế.

CHIẾN LƯỢC 
CHÍNH
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HIỆN ĐẠI HOÁ
TRUY CẬP DỮ LIỆU



III. SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNGƯU TIÊN

Mọi người dân tại tiểu bang Washington sẽ phát triển 
trong môi trường tự nhiên, hạ tầng, và xã hội lành mạnh.

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ lãnh đạo những nỗ lực trên quy mô lớn 
nhằm giải quyết các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến 
sức khỏe, an toàn và hạnh phúc, nhận ra sự giao thoa 
giữa con người, động vật và môi trường, đồng thời kết 
hợp các nguyên tắc công bằng môi trường và trách 
nhiệm chung với y tế cộng đồng.

CAM KẾT

1. Hỗ trợ các hệ thống và chính sách nhằm thúc đẩy tối ưu y tế cá nhân và cộng đồng 
bằng cách đầu tư vào các nỗ lực chủ động nhằm thúc đẩy một loạt các môi trường 
và tương tác lành mạnh, nơi người dân sinh sống, học tập, làm việc, thờ phụng và 
vui chơi.

2. Đảm bảo các chính sách, kế hoạch và chương trình của chúng tôi tiếp thu các 
nguyên tắc công bằng môi trường với mục tiêu giảm thiểu bất bình đẳng về y tế và 
thúc đẩy hạnh phúc của cộng đồng.

3. Kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu của doanh nghiệp và các chiến 
lược, tài sản và sức mạnh của cộng đồng, vào các nỗ lực lập kế hoạch ứng phó và y tế 
cộng đồng nhằm nâng cao khả năng phục hồi trước các tác động sức khỏe và xã hội 
của biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường khác.

4. Đảm bảo các cộng đồng có khả năng chịu các tác động xấu nhất từ khí hậu và sức 
khoẻ môi trường có các nguồn lực và sự hỗ trợ để nuôi dưỡng các cộng đồng có khả 
năng phục hồi nhằm thúc đẩy sức khoẻ và hạnh phúc thực sự.

5. Hỗ trợ các sáng kiến   thúc đẩy cuộc sống an toàn và năng động, di chuyển và giải trí, 
giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường gắn kết cộng đồng.

6. Truyền đạt và quảng bá những lợi ích y tế của việc thay đổi hành vi và các biện 
pháp can thiệp nhằm bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận công 
bằng với các cơ hội y tế thông qua hệ thống dữ liệu mạnh mẽ và hoạt động chia sẻ 
thông tin.

CHIẾN LƯỢC 
CHÍNH
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ĐẢM BẢO 
CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG



IV. ỨNG CỨU KHẨN CẤP VÀ THÍCH ỨNG ƯU TIÊN

Mọi người dân tại tiểu bang Washington có được thông 
tin và nguồn lực cần thiết để phát triển khả năng thích 
ứng nhằm đối mặt với vô số các mối đe dọa sức khỏe 
cộng đồng và được bố trí tốt để chuẩn bị, ứng phó và 
phục hồi sau các trường hợp khẩn cấp và thiên tai.

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ ứng phó với các mối đe dọa và tình trạng 
khẩn cấp về y tế theo hướng chủ động, hiệu quả và 
công bằng nhằm đảm bảo sức mạnh phản ứng, hỗ trợ 
các hệ thống y tế, tận dụng các giải pháp cộng đồng, 
thúc đẩy hợp tác liên ngành và tăng cường an ninh y 
tế. Những nỗ lực của chúng tôi sẽ học hỏi từ các trình 
trạng khẩn cấp trước đây, các hoạt động ứng phó ở 
Washington và hơn thế nữa để xây dựng các cộng 
đồng có khả năng chống chịu tốt.

CAM KẾT

1. Ứng phó mạnh mẽ và quyết đoán thay mặt cho người dân Washington và cộng 
đồng nơi họ sinh sống để giảm thiểu tác động đến con người và cuộc sống, duy trì 
các khả năng ứng phó cần thiết và bảo vệ trước, trong và sau của một loạt các mối 
đe dọa y tế cộng đồng và các tình trạng khẩn cấp.

2. Hợp tác với nhiều tổ chức dựa vào cộng đồng, các đối tác ứng phó và khắc phục 
hậu quả thiên tai, và các đối tác liên ngành để phát triển, chia sẻ và hành động dựa 
trên thông tin quan trọng phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ liên quan đến các 
mối nguy hiểm và tình trạng khẩn cấp.

3.  Tuyển dụng, phát triển, đào tạo và duy trì một lực lượng lao động mạnh mẽ và 
có năng lực được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trong tình trạng khẩn cấp và lập kế 
hoạch cho các sáng kiến   để hỗ trợ nhân viên ứng phó trong các nỗ lực ứng phó và 
khắc phục thảm họa cùng với các mô hình xuất sắc và cơ sở hạ tầng tân tiến từ một 
loạt các tình trạng khẩn cấp bao gồm cả đại dịch COVID-19.

4. Tìm kiếm các cơ hội tài trợ linh hoạt và bền vững để đầu tư vào các hoạt động hỗ 
trợ ứng phó mạnh mẽ, lực lượng lao động, công cụ và cộng đồng mà chúng tôi 
phục vụ và giúp phân bổ công bằng các nguồn lực khan hiếm.

5. Hỗ trợ và ưu tiên các giải pháp do cộng đồng lãnh đạo để giảm thiểu các rào cản 
đối với kết quả tối ưu, sự sống còn và khả năng phục hồi cho cả cộng đồng, đặc 
biệt là những cộng đồng có nguy cơ cao nhất, thông qua các sáng kiến gắn kết và 
ứng phó trong cộng đồng.

6. Đảm bảo khả năng phục hồi và nỗ lực thực hiện và nâng cao sức khỏe hành vi là 
những thành phần chính của các hoạt động ứng phó hiện tại và tương lai nhằm 
phục vụ các cộng đồng thành viên, đối tác và những người tham gia công cuộc 
ứng cứu tương tự.

CHIẾN LƯỢC 
CHÍNH
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NÂNG CAO
KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG



V. Y TẾ TOÀN CẦU VÀ ONE HEALTHƯU TIÊN

Mọi người dân tại tiểu bang Washington được sống 
trong môi trường luôn kết nối, công nhận và tận dụng 
sự giao thoa của y tế toàn cầu và trong nước cũng như 
các mối liên hệ của con người, động vật và môi trường.

TẦM NHÌN

Chúng tôi sẽ phát triển và thực hiện các giải pháp sáng 
tạo để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc cho những 
người dân Washington, nhấn mạnh sự kết nối hai chiều 
mạnh mẽ của hệ sinh thái y tế toàn cầu và trong nước. 
Việc này sẽ đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng khi 
được One Health công nhận các mối quan hệ của sức 
khỏe con người đan xen với sức khỏe của động vật và 
môi trường.

CAM KẾT

1. Kết hợp các phương pháp hay nhất từ bên ngoài phạm vi tiểu bang để nâng cao sức 
khỏe và hạnh phúc của người dân Washington và cộng đồng nơi họ sinh sống trên cơ 
sở song phương hợp tác mạnh mẽ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác, các chiến lược quy 
hoạch quan trọng và các nỗ lực tuyên truyền.

2.  Tận dụng sức mạnh tập thể và trí tuệ của các bên liên quan One Health và tổ chức 
y tế toàn cầu đang hoạt động và mới nổi trong (và xa hơn) tiểu bang Washington để 
tham gia và hỗ trợ các mạng lưới chia sẻ thông tin, phát triển chiến lược và gắn kết.

3. Tìm kiếm các nguồn lực và tài trợ cũng như các cơ hội hợp tác để nâng cao năng lực 
của các hệ thống y tế nhằm đảm bảo một cộng đồng các đối tác kết nối toàn cầu, đặc 
biệt chú trọng đến các cơ hội cố vấn và đào tạo, cải tiến hệ thống và công nghệ, các lộ 
trình tham gia để giải quyết các vấn đề trong nước thông qua học tập y tế toàn cầu.

4. Đẩy nhanh thông tin và sáng kiến   y tế kịp thời, tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ, 
hợp tác với các nhà cung cấp hệ thống y tế và cộng đồng, để hỗ trợ sức khỏe và 
hạnh phúc của các cộng đồng người tị nạn, nhập cư và di cư trên khắp tiểu bang 
Washington.

5. Đề cao các mối liên hệ phức tạp của sức khỏe con người, động vật và môi trường 
trong các hoạt động nâng cao sức khoẻ và nâng cao năng lực của chúng tôi để ngăn 
ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa y tế cộng đồng toàn cầu với tác động 
đến y tế trong nước, bất kể là bệnh truyền nhiễm hay bệnh khác.

6. Thúc đẩy và hỗ trợ vai trò quan trọng của chúng tôi trong các mối quan hệ song 
phương và kết nối với các đối tác y tế và các tổ chức quan trọng khác ở Canada và 
hơn thế nữa để tăng cường chia sẻ thông tin, kiến   thức về hệ thống y tế và phát triển 
chiến lược.

CHIẾN LƯỢC 
CHÍNH
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SỰ CÔNG BẰNGĐỔI MỚITÀI TRỢVĂN HÓA

LỰC LƯỢNG LAO 
ĐỘNG COI TRỌNG 
SỰ CÔNG BẰNG

Chúng tôi cam kết tạo 
ra một cơ quan mang 
tính bao trùm và đa 
dạng, đồng thời tập 
trung vào những cộng 
đồng bị tác động tiêu 
cực do sự áp đặt văn 
hóa có tính hệ thống 
trong quá trình đưa ra 
quyết định, cũng như 
đảm bảo quyền tiếp 
cận bình đẳng tới các 
dịch vụ, cơ hội, 
và thông tin.

TỔ CHỨC ĐỔI MỚI

Chúng tôi đảm bảo các 
quyết định chiến lược 
và môi trường làm việc 
hỗ trợ việc nghiên cứu 
và áp dụng các cách 
tiếp cận mới để giải 
quyết cả những thách 
thức đang tồn tại và 
nhu cầu y tế đang ngày 
càng gia tăng.

NGUỒN LỰC 
TRỢ GIÚP

Chúng tôi sử dụng các 
ưu tiên của cơ quan để 
thúc đẩy cách thức phát 
triển, quản lý và đầu tư 
và o khoản tài trợ của 
chúng tôi để đạt được 
hiệu quả cao nhất.

TƯ DUY TỔNG THỂ

Chúng tôi xây dựng 
văn hóa tổ chức trong 
đó con người là yếu tố 
quan trọng và tập trung 
vươn tới các mục tiêu 
theo cách hỗ trợ các 
nhân viên, đối tác và 
khách hàng của chúng 
tôi đạt được mục tiêu 
của họ.

FOUR FOUNDATIONAL TRANSFORMATIONS
DEPARTMENT OF HEALTH STRATEGIC  PLAN  EFFECTIVE JANUARY 2020

CHUYỂN ĐỔI NỀN TẢNG
WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH
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