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HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH  
TS.BS. Huỳnh Tấn Tiến 

  
MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ: Hội Y Học Dự Phòng Thành phố Hồ Chí 
Minh tên tiếng Anh là “Hồ Chí Minh City 
Preventive Medical Association: PREMAH”, là 
một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những 
người làm công tác nghiên cứu khoa học hay 
chuyên môn Y học Dự phòng công và tư, đang 
tại chức hay đã nghỉ hưu trên địa bàn TP.HCM. 

Hội Y Học Dự Phòng Thành phố Hồ Chí 
Minh là thành viên của Hội Y Học TP.HCM, là 
một hội khoa học, tập hợp, động viên hội viên 
tham gia, đẩy mạnh hoạt động khoa học kỹ 
thuật, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định 
khoa học công nghệ về Y Học Dự Phòng, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và tăng 
cường sức khỏe nhân dân, phòng chống các 
bệnh tật trên nền y học tiên tiến hiện đại. 
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:  Hội Y Học Dự Phòng TP.HCM được thành 
lập vào năm 1984.         

Giai đoạn 1984 đến 2005 Hội có tên là HỘI 
VỆ SINH DỊCH TỄ HỌC có 4 chi hội, gồm 
Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh Y Tế 
Công Cộng (nay là viện Y Tế Công Cộng), Viện 
Sốt Rét TP.HCM và Trạm vệ sinh phòng dịch 
TP.HCM (nay là Trung Tâm Y Tế Dự Phòng 
TP.HCM). 

Giai đoạn 2005 đến nay (2019) Hội được đổi 
tên là HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG TP.HCM gồm 
các chi hội là trung tâm không giường bệnh 
thuộc Sở Y Tế và Trung tâm Y Tế quận huyện 
tại TP.HCM. 
BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC THỜI KỲ: 
Nhiệm kỳ I: 1984 - 1985: 

Chủ tịch: Giáo Sư Cao Minh Tân, Viện 
trưởng viện Pasteur TP.HCM. 

Phó chủ tịch: Bác sĩ Nguyễn Long Giang, 
Viện trưởng viện Sốt Rét TP.HCM. 

Phó chủ tịch: Bác sĩ Lê Thành Long, Trưởng 
trạm vệ sinh phòng dịch TP.HCM. 
1985 đến hết nhiệm kỳ I: Chủ tịch: Bác sĩ Nguyễn Long Giang, Viện 

trưởng viện Sốt Rét TP.HCM. 
Phó chủ tịch: Bác sĩ Lê Thành Long, Trưởng 

trạm vệ sinh phòng dịch TP.HCM. 
Phó chủ tịch: Bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, 

Phó Trưởng trạm vệ sinh phòng dịch TP.HCM. 
 

 
Nhiệm kỳ II: 

Chủ tịch: Bác sĩ Nguyễn Long Giang, Viện 
trưởng Viện Sốt Rét TP.HCM. 

Phó chủ tịch: Bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, 
Giám Đốc Sở Y tế TPHCM. 

Phó chủ tịch: Tiến sĩ - Bác sĩ Huỳnh Tấn 
Tiến, Giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng 
TP.HCM. 
Nhiệm kỳ III: 

Chủ tịch PGS.TS.BS. Lê Thế Thự, Viện 
trưởng viện Vệ Sinh Y tế Công Cộng TP.HCM. 

Phó chủ tịch TS.BS. Huỳnh Tấn Tiến, Giám 
đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng TP.HCM. 

Phó chủ tịch BS. Nguyễn Thị Kim Hưng, 
Giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng TP.HCM. 
Nhiệm kỳ IV: 

Chủ tịch TS.BS. Lê Trường Giang, Phó 
Giám đốc Sở Y Tế TP.HCM. 

Phó chủ tịch ThS.BS. Nguyễn Quốc Hưng, 
Viện trưởng Viện Sốt rét TP.HCM. 

Phó chủ tịch TS.BS. Huỳnh Tấn Tiến, Giám 
đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng TP.HCM. 
Nhiệm kỳ V: 

Chủ tịch TS.BS. Huỳnh Tấn Tiến, Giám đốc 
Trung Tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi 
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trường TP.HCM. 
Phó chủ tịch BS. 

Nguyễn Đắc Thọ, Phó 
Giám đốc Trung Tâm 
Y Tế Dự phòng 
TP.HCM. 

Phó chủ tịch BS. 
Nguyễn Việt Dũng, 
Giám đốc Trung Tâm 
Y Tế Dự phòng quận 
Thủ Đức TP.HCM. 

Tổng thư ký TS.BS. 
Trương Sơn, Trưởng 
phòng Tổ chức Hành 
chính Trung Tâm Bảo 
vệ Sức khỏe Lao động 
và Môi trường 
TP.HCM. 
Nhiệm kỳ VI: 

Chủ tịch TS.BS. 
Huỳnh Tấn Tiến, 
Giám đốc Trung Tâm 
Bảo vệ Sức khỏe Lao 
động và Môi trường 
TP.HCM. 

Phó chủ tịch 
ThS.BS. Nguyễn Trí 
Dũng, Giám đốc 
Trung Tâm Y Tế Dự 
phòng TP.HCM. 

Phó chủ tịch 
TS.BS. Nguyễn Trung 
Hòa, Giám đốc Trung 
Tâm Y Tế Dự phòng 
quận Gò Vấp 
TP.HCM. 

Tổng thư ký TS.BS. Trương Sơn, Trưởng 
phòng Tổ chức Hành chính Trung Tâm Bảo vệ 
Sức khỏe Lao động và Môi trường TP.HCM. 
THÀNH QUẢ:  Hội thường niên tổ chức hội thảo khoa học, 
tuyên truyền công tác phòng chống các bệnh lây 
và không lây, cũng như phòng ngừa bệnh do 
môi trường lao động.  

Phản biện, kiến nghị về các chính sách chủ 
trương về công tác Y tế dự phòng, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân.  

Thời kỳ mới thành lập Hội, có rất nhiều dịch 

bệnh như: Sốt rét, Sốt xuất huyết, Dịch hạch, 
Dịch tả, Thương hàn, Sốt bại liệt, các bệnh do 
ký sinh trùng … Y tế Dự phòng rất vất vả trong 
công tác phòng chống dịch, nhờ những biện 
pháp cộng đồng như vệ sinh môi trường, chủng 
ngừa, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh; các biện 
pháp phòng dịch được triển khai: Vệ sinh môi 
trường, tiêm chủng mở rộng, chiến dịch uống 
vắc xin Sabin phòng bại liệt… đã từng bước 
khống chế, đẩy lùi nhiều dịch bệnh.  

Thành quả của Y học dự phòng là vô cùng to 
lớn, đã đẩy lùi dịch bệnh: Dịch hạch, dịch tả, lỵ, 
thương hàn, sốt rét, bạch hầu, ho gà, loại trừ uốn 
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ván sơ sinh, các bệnh do ký sinh trùng và đặc 
biệt là thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000. 
Các bệnh nghề nghiệp cũng được kiểm soát như 
điếc nghề nghiệp, bệnh do hóa chất, bụi phổi … 

 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN:  Trong thời kỳ kinh tế phát triển và sự biến 
động dân số, dịch bệnh vẫn còn phát triển như: 
Sốt xuất huyết, Sởi, HIV, HBV, HCV… Bên 

cạnh đó các bệnh do môi trường, thực phẩm, các 
bệnh về dinh dưỡng, lối sống đã phát sinh, ngày 
càng phổ biến và tăng dần, gây hậu quả vô cùng 
nguy hiểm như: Stress, thừa cân béo phì, đái 
tháo đường, cao huyết áp, ung thư…. cần có các 
biện pháp đồng bộ về Y tế, môi trường và nhất 
là nâng cao kiến thức cho người dân tự bảo vệ 
sức khỏe, như: Cải thiện môi trường sống, 
chủng ngừa, phòng chống dịch bệnh, nâng cao 
kiến thức phòng chống dịch, thể dục thể thao, 
ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nhằm tiến tới loại trừ 
các bệnh truyền nhiễm như: Sởi, HIV, HBV, 
HCV … đồng thời chặn đứng các bệnh do lối 
sống như stress, thừa cân béo phì, đái tháo 
đường, huyết áp, ung thư…Cuộc chiến đấu vì 
sức khỏe là một sự kiên trì phải làm sao cả cộng 
đồng cùng chung sức, chứ không phải chỉ là 
việc của ngành y tế. Phải có chiến lược để người 
dân cùng phòng bệnh từ mỗi cá nhân, gia đình 
và cả xã hội cùng nhau nâng cao sức khỏe, kiên 
trì phương hướng y học dự phòng, sống khỏe, 
sống có ích, nâng cao tuổi thọ toàn dân. 

Chỉ có đầu tư vào Y học dự phòng mới có 
thể giải quyết được vấn đề sức khỏe, là đầu 
tư ít tốn kém mà mang lại hiệu quả vô cùng 
to lớn. 

 


