
Hợp tác với các cơ quan 
chính phủ để tăng cường 
công tác ghi nhận ung 
thư quần thể, từ đó phục 
vụ cho việc xây dựng kế 
hoạch kiểm soát ung thư. 

Ghi nhận ung thư, một hoạt động theo dõi dữ liệu về ung thư, là nền tảng cho việc kiểm soát căn bệnh ung thư, 
tuy nhiên hoạt động này  thường xuyên không được chú trọng thực hiện tại những quốc gia đang có chỉ số mức 
thu nhập thấp hoặc trung bình. Khi không có đủ thông tin về các bệnh ung thư hiện tại và dự báo trong tương lai, 
các quốc gia không thể đưa ra quyết định đúng về các chiến lược phòng ngừa, phát hiện sớm, quản lý lâm sàng 
hoặc chăm sóc cho những bệnh nhân không thể điều trị khỏi. Dữ liệu chính xác là cần thiết để xây dựng kế hoạch 
và đánh giá các hoạt động kiểm soát ung thư tại mọi quốc gia trên thế giới.  

Chương Trình Ghi Nhận Ung Thư, một cấu phần của sáng kiến Dữ Liệu Sức Khỏe Bloomberg (Bloomberg Data for 
Health), phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác của họ để xây dựng, tăng cường và mở rộng các công tác ghi nhận 
ung thư quần thể và sử dụng dữ liệu đó để lập chính sách. 
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Ung thư là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trong năm 2020, chiếm tỷ lệ 
gần 1/6 các trường hợp tử vong; 70% số ca tử vong này xảy ra ở các quốc gia có nguồn 
lực hạn chế. 



CHƯƠNG TRÌNH GHI NHẬN UNG THƯ

   vitalstrategies      @vitalstrat

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vitalstrategies.org/cancer-registry/ 
hoặc liên hệ địa chỉ data4health@vitalstrategies.org. 

 

Chương Trình Ghi Nhận Ung Thư hỗ trợ các quốc gia triển khai và thúc đẩy công tác ghi nhận ung thư quần thể 
nhằm theo dõi dữ liệu ung thư, từ đó giúp các quốc gia này hiểu rõ hơn về gánh nặng từ các bệnh ung thư hiện 
tại trong phạm vi lãnh thổ của họ và từ đó có  những ứng phó hiệu quả.  

Sự hợp tác của mỗi quốc gia tập trung vào  kết hợp việc củng cố công tác ghi nhận hiện tại, xây dựng các chương 
trình ghi nhận mới nếu thích hợp, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động đào tạo. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ hệ 
thống ghi nhận thông tin bền vững để tăng cường việc lập kế hoạch dựa trên dữ liệu, bao gồm xây dựng các hoạt 
động kiểm soát và phòng ngừa, xác định ưu tiên và lập ngân sách, và xây dựng chính sách. 

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM KẾT QUẢ

1. Cơ sở hạ tầng và nhân viên • Các nguồn lực giành riêng để hỗ trợ thu thập dữ liệu chủ động và phân tích dữ liệu 

• Liên kết với hệ thống dữ liệu đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch (nếu có thể) 

• Các chương trình ghi nhận ung thư quần thể theo khu vực đã được xác định

2. Hỗ trợ kỹ thuật • Các quy trình thực hành chuẩn phù hợp với các thực hành quốc tế tốt nhất 

• Các kế hoạch ghi nhận ung thư quốc gia, các báo cáo rộng rãi, các báo cáo nội bộ, và các quy trình có liên 
kết với các chương trình kiểm soát ung thư

3. Đào tạo • Các khóa đào tạo tương tác, định hướng theo sản phẩm đầu ra (ví dụ: xây dựng báo cáo tỷ lệ mắc bệnh 
ung thư và các báo cáo khác)

• Cố vấn nhằm tăng cường chuyên môn trong nước

4. Thành lập các trung tâm hợp 
tác ghi nhận ung thư (Châu Phi) 

• Nhóm họp chuyên môn về ghi nhận ung thư tại châu Phi 

• Thúc đẩy sự hợp tác giữa các trung tâm để chia sẻ kinh nghiệm và thông tin 

• Nền tảng để các chuyên gia châu Phi hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực trên toàn bộ châu lục
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• Mạng Lưới Ghi nhận ung thư tại Châu Phi (African 

Cancer Registry Network) 

• Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế 

(International Agency for Research on Cancer) 

• Trung Tâm Ung Thư Quốc Gia Nhật Bản (National 

Cancer Center Japan) 

• Trung Tâm Tưởng Niệm Tata  

(Tata Memorial Centre) 
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