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Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Thành phố Cao Lãnh năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 5743/QĐ-BYT ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật 

“Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” do Quỹ toàn cầu 

phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ; 

Căn cứ Công văn số 370/QTC-KHĐT ngày 28/12/2021 của Ban quản lý 

các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế về việc phân bổ chỉ tiêu và 

kinh phí năm 2022 cho các tỉnh, thành phố; 

Căn cứ Công văn số 520/STC-HCSN ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Sở 

Tài chính Đồng Tháp về việc kinh phí phòng, chống dịch và các hoạt động kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-KSBT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp về triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS 

tỉnh Đồng Tháp năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG: 

Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược Quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình 

trạng nhiễm của bản thân; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV; 

90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng lây truyền), 

khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%. Các nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2022 như sau:  

* Mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn cụ thể: 

Nhóm chỉ tiêu tác động: 

 - Số người nhiễm HIV được phát hiện mới đạt mức dưới 350 trường hợp.  

- Số người nhiễm HIV tử vong liên quan đến HIV/AIDS dưới 30. 

- Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 3%. 

Nhóm chỉ tiêu về dự phòng: 

- Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ 

dự phòng lây nhiễm HIV đạt 70%. 
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- Tỷ lệ người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị bằng thuốc thay 

thế đạt trên 100% (theo Quyết định 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều 

trị 100 người). 

- Tỷ lệ thanh niên 15 đến 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 80% 

vào năm 2030. 

- Tỷ lệ người dân 15-49 tuổi không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm 

HIV đạt 80% vào năm 2030. 

Nhóm chỉ tiêu về xét nghiệm: 

- Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 

90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. 

- Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được xét nghiệm HIV 

hằng năm đạt 70% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030. 

Nhóm chỉ tiêu về điều trị: 

- Tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng HIV được điều trị ARV đạt 90% 

năm 2025 và đạt 95% năm 2030. 

Nhóm chỉ tiêu hệ thống y tế: 

- Đảm bảo 100% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế. 

- Đảm bảo phân phối đủ sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, 

chống HIV/AIDS khi được CDC cấp. 

- 100% tuyến xã có hệ thống thu thập số liệu đạt chất lượng để theo dõi tình 

hình dịch và đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS NĂM 2022: 

- Mở rộng các chương trình can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, 

phân phát bơm kim tiêm và bao cao su qua hệ thống đồng đẳng viên, cộng tác viên, 

cán bộ chuyên trách HIV/AIDS tuyến xã, phường và truyền thông thay đổi hành vi, 

lồng ghép chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình.  

- Mở rộng xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm tại cộng đồng và giám sát 

dịch HIV.   

- Tăng cường, đảm bảo duy trì số bệnh nhân đang điều trị HIV/AIDS; Hạn 

chế thấp nhất tình huống bỏ trị, nếu có thì cán bộ quản lí chương trình HIV/AIDS 

tuyến xã, phường vận động bệnh nhân tham gia điều trị tiếp tục. 

- Tăng cường kết nối dự phòng, xét nghiệm, điều trị và chăm sóc hỗ trợ 

người nhiễm thông qua sự phối hợp liên ngành và cộng đồng. 

1. Hoạt động 1: Dự phòng, truyền thông và can thiệp giảm tác hại: 

- Tăng cường triển khai các biêṇ pháp dư ̣phòng phối hơp̣ có hiêụ quả, bao 

gồm can thiêp̣ giảm tác haị, truyền thông có chủ đích, xét nghiêṃ và điều tri.̣ 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông thông qua “Tháng cao điểm dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”, “Tháng hành động quốc gia phòng, chống 
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HIV/AIDS” nhằm huy động sự quan tâm và tham gia của toàn dân, của các tổ chức 

xã hội dân sự, các doanh nghiệp... 

- Tiếp tục củng cố maṇg lưới phòng, chống HIV/AIDS các tuyến và nâng cao 

chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền 

viên đồng đẳng (TTVĐĐ) trong các nhóm nghiện chích ma túy (NCMT), phụ nữ 

mại dâm (PNMD), nhóm quan hệ đồng giới nam (MSM): duy trì tiếp cận được 

trung bình 20-30 đối tượng có hành vi nguy cơ cao và tăng lượt tiếp cận khách hàng 

mới. 

- Tạo sự sẵn có của bơm kim tiêm và duy trì hoạt động phân phát bơm kim 

tiêm sạch thông qua các kênh phân phát khác nhau: 

+ Miễn phí: Qua tuyên truyền viên đồng đẳng, các hộp bơm kim tiêm cố định. 

- Duy trì và phát triển hoạt động phân phát BCS, chất bôi trơn thông qua 

mạng lưới TTVĐĐ, cộng tác viên. 

- Tạo sự sẵn có của bao cao su và duy trì hoạt động phân phát bao cao su 

thông qua các kênh phân phát khác nhau: 

+ Miễn phí: Qua kênh tuyên truyền viên đồng đẳng. 

- Truyền thông trực tiếp kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV, chương trình 

phân phát BCS, khuyến khích sử dụng BCS, hướng dẫn sử dụng BCS, giới thiệu 

các dịch vụ khám và chữa các bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) cho 

các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao. 

- Phân phát các tài liệu truyền thông như tờ rơi, sách mỏng về chương trình 

HIV/AIDS khi nhận được từ tuyến trên. 

- Phân phát bao cao su và chất bôi trơn cho nhóm MSM thông qua các mô 

hình như: nhân viên tiếp cận cộng đồng, các cơ sở y tế. 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức dựa vào cộng đồng và tổ chức xã hội 

trong việc cung cấp bao cao su cho các đối tượng MSM. 

+ Phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức các 

hoạt động truyền thông, phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, trường học. 

+ Thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân 

cư. 

2. Hoạt động 2: Xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS: 

2.1. Tăng cường phát hiện mới người nhiễm HIV. 

- Thực hiện công tác tư vấn xét nghiệm HIV theo đúng hướng dẫn quy định 

tại Nghị định 75/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện thực hiện xét nghiệm 

HIV, hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm HIV, Thông tư 01/2015/TT-BYT về hướng 

dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế. 

- Triển khai công tác tư vấn xét nghiệm HIV trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo các quy định hiện hành, đặc biệt chú trọng phát hiện mới người nhiễm 

HIV, chuyển gửi thành công người nhiễm HIV phát hiện trong cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh tham gia điều trị ARV. 
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- Triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển gửi người nhiễm HIV đến các cơ sở 

khám điều trị ARV. 

- Phối hợp các tổ chức cộng đồng, đồng đẳng viên xã/phường tìm kiếm 

những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao tham gia tư vấn xét nghiêm HIV sớm 

và định kỳ theo hướng dẫn chuyên môn. 

- Phát triển và phân phối các loại tài liệu truyền thông nhằm nâng cao nhận 

thức về lợi ích xét nghiệm HIV sớm, xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng và tự xét 

nghiệm HIV. 

2.2. Tăng cường công tác tư vấn xét nghiệm 

- Cải cách các thủ tục hành chính rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm 

HIV. 

- Thực hiện các quy trình chuẩn từ lấy mẫu, vận chuyển, thực hiện, thông báo 

và báo cáo.  

- Tổ chức sắp xếp và thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm 

HIV của thành phố theo từng mô hình phù hợp các nhóm đối tượng khác nhau. 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ 

phòng xét nghiệm. 

- Duy trì và củng cố chất lượng phòng tư vấn xét nghiệm HIV để tăng tỷ lệ 

khách hàng tư vấn thành công. 

- Triển khai công tác phòng lây truyền mẹ con (PLTMC) trên toàn thành phố 

với những định hướng mới đối với các can thiệp về PLTMC như sau: (1) Tư vấn xét 

nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai (PNMT) sớm, (2) Chuyển gửi sớm số ca phát 

hiện Phụ nữ có thai nhiễm HIV đến phòng khám ngoại trú điều trị thuốc ARV. 

- Phối hợp tư vấn xét nghiệm tại các cơ sở sản khoa, lao, da liễu (STis). 

3. Hoạt động 3: Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: 

- Phối hợp lồng ghép giữa chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con 

với chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tuyến huyện và tuyến xã, phường. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ...tuyên truyền sâu rộng trong 

phụ nữ độ tuổi sinh đẻ về dự phòng lây nhiễm HIV và phòng có thai ngoài ý muốn 

cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV. 

4. Hoạt động 4: Tăng cường năng lực hệ thống (quản lý, kiểm tra, giám 

sát): 

- Tiếp tục củng cố, duy trì nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch trên đại bàn thành phố;  

- Củng cố, ổn điṇh tổ chức và tiếp tuc̣ nâng cao năng lưc̣ cho hê ̣thống cán bộ 

quản lý chương trình HIV/AIDS tuyến xã, phường được tập huấn đầy đủ về cách 

báo cáo, cách lấy nguồn số liệu báo cáo chính xác, có giấy chứng nhận tư vấn xét 

nghiệm... 

- Tăng cường sư ̣tham gia của côṇg đồng trong các hoaṭ đôṇg phòng chống 

HIV. 
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- Đa daṇg hóa các nguồn ngân sách cho chương trình phòng chống HIV, đăc̣ 

biêṭ là qua viêc̣ huy đôṇg ngân sách trong nước;   

- Hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ hỗ trợ kỹ thuật tuyến xã, phường; 

- Tham dự đầy đủ các lớp đào tạo về kỹ năng truyền thông và tư vấn 

HIV/AIDS nói chung và kỹ năng truyền thông về bảo hiểm y tế cho người nhiễm 

HIV (nếu có); 

- Quản lý, kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật: 

+ Kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá việc triển khai các hoạt động 

phòng chống HIV/AIDS tại các Trạm Y tế ít nhất 2 lần/ năm, lồng ghép giám sát 

cùng các chương trình khác của Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS; 

+ Giao ban báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động chương trình HIV/AIDS 

tuyến huyện với tuyến xã, phường định kỳ hàng quí. 

-  Lồng ghép và kết nối cung cấp dịch vụ. 

+ Lồng ghép triển khai phân phát BKT, BCS, với tư vấn xét nghiệm HIV tự 

nguyện, chăm sóc, điều trị ARV. 

+ Lồng ghép tư vấn và xét nghiệm chẩn đoán sớm HIV vào các dịch vụ tại 

màng lưới y tế cơ sở.  

+ Phối hơp̣ và lồng ghép các hoaṭ đôṇg can thiêp̣ của chương trình dư ̣phòng 

lây truyền me ̣ con vào chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản đăc̣ biêṭ là xét 

nghiêṃ sàng loc̣ HIV cho phu ̣nữ mang thai.  

+ Xây dựng cơ chế điều phối, kết nối dịch vụ trong việc chăm sóc và điều trị 

liên tục HIV/AIDS với các dịch vụ liên quan đến HIV. 

+ Kiện toàn hệ thống điều trị HIV/AIDS, lồng ghép quy trình quản lý thông 

tin, bệnh nhân và cấp phát thuốc vào quy trình quản lý chung của cơ sở y tế nhằm 

đảm bảo tiếp cận với bảo hiểm y tế. 

+ Thực hiện mô hình phối hợp lồng ghép điều trị HIV/Lao tại Trung tâm Y 

tế. 

+ Tăng cường vai trò quản lý và giám sát Chương trình của tuyến huyêṇ 

(Trung tâm Y tế) và tuyến xã, phường (Trạm Y tế). 

5. Hoạt động báo cáo định kỳ: 

5.1. Báo cáo tháng: 

- Báo cáo giám sát ca bệnh; chuyển AIDS, tử vong (theo Thông tư số 

09/2012/TT-BYT ngày 24/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) hoặc báo cáo đột xuất 

(nếu có); 

5.2. Báo cáo quí và năm: 

- Báo cáo thực hiện đúng tinh thần Thông tư 03/2015/TT-BYT ngày 

16/03/2015.  

5.3. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của phòng nghiệp vụ và CDC: 

6. Tổ chức thực hiện: 
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6.1. Trung tâm Y tế: 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các chương trình Lao – HIV, chương trình chăm sóc 

sức khỏe sinh sản – bảo vệ bà mẹ và trẻ em để tăng cường thực hiện phát hiện bệnh 

nhân mới và quản lý bệnh nhân. 

- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến xã, phường về phòng chống 

HIV/AIDS, truyền thông thay đổi hành vi, hoạt động can thiệp giảm tác hại của đối 

tượng nguy cơ cao. 

6.2. Traṃ Y tế xã, phường: 

- Tăng cường phối hợp các chương trình Lao – HIV, chương trình chăm sóc 

sức khỏe sinh sản – bảo vệ bà mẹ và trẻ em để tăng cường thực hiện phát hiện bệnh 

nhân mới và quản lý bệnh nhân. 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe về công tác phòng, chống HIV lồng ghép 

công tác khám, chữa bệnh hàng ngày tại Trạm Y tế. 

- Phối hợp với các ngành liên quan, gia đình và cộng đồng trong việc tư vấn, 

hộ trợ chăm sóc, quan tâm tránh kỳ thị phân biệt đối xử với bệnh nhân nhiễm 

HIV/AIDS. 

- Phối hợp với cán bộ chuyên môn tuyến huyện trong công tác quản lý thông 

tin và phản hồi giám sát ca bệnh đúng quy định. 

III. KINH PHÍ VÀ HẬU CẦN:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cấp kinh phí. 

 Trên đây là kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 của Trung Tâm Y 

tế thành phố Cao Lãnh yêu cầu các đơn vị khoa phòng có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- 15 TYT xã, phường; 

- TT KSBT Đồng Tháp; 

- Website TTYT; 

-  Lưu: VT; KSBT&HIV/AIDS.T./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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