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Dakróng, ngàylc?háng 11 nám 2021

KE HOACH
T chu'c Tháng Hành dng Quc gia phông, chng HIV/AIDS nàm 2021
(Tu' ngày 10/11/2021 dn ngày 10/12/2021)
Thirc hin k hoch s 181/KH-UBND ngày 15 tháng 11 näm 2021 cUa Uy
ban nhân dan tinh Quàng Trj v vic trin khai Tháng Hành dng Quôc gia phông,
chngHTV/AIDS nãm 2021;
UBND huyn Dakrông xây dirng Kê hoch triên khai Tháng Hành dng
Qu& gia phông, chông HIV/AIDS näm 2021 (Tiir ngày 10/11/2021 den ngày
10/12/2021) cu the nhu sau:
I. M1JC TItU
1. Tang cr&ng sr quan tam cüa toàn xã hi dn cong tác phông, chng
HIV/AIDS nht là trong bôi cành COVID- 19 dê tiêp tiic tiên den miic tiêu châm
düt dich bnh AIDS vào näm 2030.
2. Dy mtnh các hot dng phông, chng HIV/AIDS, dam bào mi ngUYi
&rçlc tiêp cn các djch vi thiêt yêu trong dr phông, chàm soc và diêu trj
HI V/AIDS môt cach lien tuc, däc biêt la cac dich vu diêu tn cho ngucn nhiêm HIV
bang thuôc ARV và diêu trj nghin các chat dng thuôc phin bang thuôc
Methadone.
II. CHU BE VA KHAU HIU
1. Chude
Tháng Hành dng Quc gia phOng, chng HIV/AIDS näm 2021, Vit Nam
ch9n chü dê "Tang cirô'ng phông, chng HIV/AIDS trong bôi cãnh diii djch
COVID-19" (Giái thIch chi dé tgi Phy lyc 1 kern theo).
2. Khu hiu cüa chin djch (Phy lyc 2 kern theo).
iii. CAC HOiT BQNG TRIEN KHAI TRONG THANG HANH
BQNG
1. Ban hành van ban chi do hrnrng dn
UBND huyên, xa, thj tr,n ban hành các van bàn chi dao, huó'ng dn các dan
v tang cung triên khai các hoat dng trong Tháng Hành dng Quôc gia phông,
chông HIV/AIDS näm 2021 phü hçp vii diêu kin, chüc nàng, nhim vi cii th
cUa tfrng dan vj, dja phisang và tInh hInh và din biên cüa djch COVID-19.
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2. Dy mnh trin khai các hott dng truyn thông dii chüng và truyn
thông qua mng xã hi
Do djch COVID-19 nên không th t chirc các sçr kin trirc tip và dông
ngui, UBND huyn d ngh các dja phuing tang cuing cac ho.t dng truyên
thông d hthng üng Tháng Hành dng Quôc gia phông, chông HIV/AIDS và
Ngày The giâi phông, chông AIDS.
- V ni dung truyn thông cn chü trçng vào các ni dung sau:
+ TInh hInh djch HIV/AIDS a Vit Nam: Djch HIV tip tiic din bin ngày
càng phi.'rc t.p. Du?mg lay truyên HTV dang thay dôi qua quan h tInh diic không
an toàn trong cà các nhóm nam quan h tInh diic dng giOi, nguai chuyên giai,
ngithi sü diing ma tüy tng hçip, ngiiai ban dam và ban tInh cüa các nhóm dôi
tuçing trên. Tr do cãnh báo djch HIV së ngày càng trâ nên khó kiêm soát.
+ Các van bàn quy phm pháp lut và các quy djnh mâi lien quan dn
phOng chng HIV/AIDS trong do có Lut süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut
phOng, chng HIV/AIDS; Nghj djnh so 6312021/ND-CP ngày 30/6/2021 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành Lutt süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut
phOng, chng nhim vi riit gay ra hi chüng suy giám mien djch mac phái a ngirii
(HTV/AIDS). Chiên 1uçic quôc gia két thüc djch AIDS vào näm 2030.
+ Tu v.n và xét nghim HIV bao gm xét nghim HIV tai cong dng, tir xét
nghim HTV và xét nghim nhiêm mai HIV.
± Diu trj nghin các chtt dng thuc phinbng thuc Methadone: Lçii ich
cüa diêu trj nghin các chat dng thuôc phin bang thuôc Methadone, tuân thu
diêu trj ciing nhu vic cap thuôc Methadone nhiêu ngày cho nguai beth mang v.
+ Diu trj di,r phOng truóc phth nhim bang thuc kháng HIV (PrEP): Lgi
ich cüng nhi.r sir can thiêt, each tham gia cüng nhu tuân thu diêu trj.
+ Diu trj HIV bang thuc kháng vi rut (ARV): Li Ich cüa diu trj sam
bang thuôc ARV và tuân thu diêu trj. Vit Nam dã là mt trong It nuâc có cht
hrçing diêu trj cho nguai thim flY drng hang dâu th giai thông qua vic kim
soát di.rçic tâi liiqng vi rut duai nguOng phát hin vói t5r 1 rtt cao. Vit Nam cling
là so It nuâc dã chuyên dôi thành cong tlr vic diu trj HIV chü yu bang ngun
vin trg sang nguôn bào hiêm y te, dam bào sr bn vling không chI cho ch'irng
trInh và Ca bnh nhân tham gia diêu trj.
+ Giãi pháp vuqt qua các thách thüc trong djch COVID- 19 d tip cn các
djch vi dr phOng, diêu trj HIV lien tiic bao gOm các mô hInh hay, các sang kin
cüa h thông cung cap djch vi, vai trO cong dông cling thu sir quan tam cüa các
nha lath dao trong bôi cành djch COVID- 19 bao gôm cà các huâng dn và trin
khai các huang dan dê khách hang có the tiêp cn dugc vai các djch vi1 diu trj
Methadone, ARV mit cách lien tc.
- Vê hInh thüc: Tp trung chü yu vào truyn thông dai chüng và truyn
thông qua mng xã hi.
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+ Truyn thông dai chiing: TJu tiên v th?i dim, thii krqng phát song trên
dài phát thanh, dài truyên hInh; dung lixçing và vj trI dang trên phuong tin truyên
thông trong Tháng Hành dng Quôc gia phông, chông WV/AIDS. Xây drng
chuyên trang, chuyên mi1c, dang tâi tin, bài viêt trén các phuang tin thông tin di
chüng, trên Dài phát thanh & dja phixang.
+ Truyn thông trirc tuyn qua mng xà hi: Tang cuing truyên thông ye
phông, chng WV/AIDS trên h thng mng xã hi nhu Fanpage, Facebook, Tik
tok, Zalo, các 1rng dung dc thu có khã nàng tiêp c.n và duqc các nhóm khách
hang dIch thu?mg tip can... trang thông tin din tir cüa co quan, dcm vj;
+ Xây dirng và ph bin các thông dip phông, chng WV/AIDS qua các
phuong tin và tài lieu truyn thông khác: Xây d%rng các c11m panô, khâu hiu,
treo bang ron tai các dja diem cong cong có dông ngi.thi qua lai nhis các tric
dithng giao thông chInh, giao thông lien xã, thôn, bàn và cong các Co quan, dcmvj,
truông hQc, bnh vin; Phô biên các an phâm truyên thông phông, chông
WV/AIDS khác nhu áp phIch, tranh gap, t roi, sách mOng ye phông, chông
WV/AIDS.
3. To chirc cung cp thông tin cho các phóng viên báo chI, cong tác viên
ye phong, chong HIV/AIDS
Các co quan, don vj, dja phiscing tang ciRmg cung cp thông tin cho các
phóng viên báo chI, cong tác viên ye phông, chông WV/AIDS ye tInh hInh djch
cüa dja phuong, các mô hInh, sang kiên và các djch vi phông, chông WV/AIDS
ma các dja phucing dang cung cap, nhât là các sang kiên dê vuçit qua thách thüc
cüa dai djch COVID-19.
4. Trin khai thirc hin các hoit dng phông, chng HIV/AIDS khác
- Xây dirng k hoach và các mô hInh cung cp djch vii phông, chng
WV/AIDS trong các tInh huông khác nhau tüy theo cüa diên biên djch COVID-19
dê dam bão ngui có hành vi nguy co cao và ngi.thi nhiêm HIV không bj gián
don trong tiêp cn và sir d%ing djch vi phOng, chông WV/AIDS.
- Trin khai các giài pháp nhm to diu kin thun li cho ngui nhim
WV tiêp cn lien tic Va an toàn các djch v11 diêu trj bang thuôc kháng WV, tuân
thu diêu trj. Ngui diêu trj nghin các chat dng thuôc phin d1xc diêu trj lien t%ic
và an toàn bang thuôc Methadone.
- Vn dng, h trçi ngithi nhim WV tip ctn và duqc tiêm chüng väc xin
phông COVID-19 cling nhu tiêp cn các djch yu dii phông yà diêu trj WV/AIDS,
nhât là vi các dja phuong bj giàn each xã hi hoc phong tOa do djch COVID-19.
- Vn dng các doanh nghip tham gia các hot dng phông, chng
WV/AIDS cho ngithi lao dng, dam bào cho ngu?i nhiêmHlV tham gia bão hiêm
y té mOt cách lien tVc, nh.n ngithi lao dung là ngui nhiêm WV, ngui sau cai,
ngithi dang duc diêu trj nghin các chat dng thuOc phin bang thuôc thay the;
- Tang cithng các hoat dng phông, chng WV/AIDS khu yuc bién gii,
vüng sau, vling xa và vñng dông bào dan tc thiêu sO;
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- Rà soát, chn chinh, giám sat h trçl nhm nâng cao ch.t luçmg các djch
vi, dam báo tInh sn có, tInh dê tiêp cn cüa các djch vii d'çr phông, chäm soc và
diu trj WV/AIDS, dc bit là các djch v11 can thip giâm thiêu tác hi di,r phOng
lay nhim WV cüng nhu vic cung cap các djch vi diêu trj WV/AIDS tai các co
sâytê;
- Vn dng nhftng nguOri tiêu biu, ngu1i có uy tin trong cong dng dan tc
thiu s& ton giáo, dOng h9 (gia lang, trithng bàn, chi'rc sac, ton giáo, truâng hç,
truâng tc...), ngu?ii nôi tiêng tIch c1rc tham gia các hot dng phOng, chông
HI V/AIDS trong dông bào vüng dan tc;
- Vn dng các t chüc xA hi và ngithi nhim WV tai dja phi.rong tIch circ
tham gia và to chirc các hott dng nhân Tháng Hành dng;
- To chüc các chuyn giám sat, dánh giá vic thirc hin cong tác phOng
chông WV/AIDS cüa các cap, các ngành, các dja phuang, don vj.
V. TO CH1J'C THVC HI1N
1.
Phông Y t huyn

- Tham mixu UBND huyn ban hành các van bàn chi dao hiimg dn các dja
phuong, don vj trên dja bàn huyn tO chüc Tháng Hành dng Quôc gia phOng,
chOng WV/AIDS näm 2021 phü hçip vâi diêu kin cii the cüa tmg dja phi.rcing,
donv.
- Chü trI, phôi hqp vói Trung tam Y t huyn tham muu UBND huyn Báo
cáo két qua hot dng Tháng Hành dng Quôc gia phOng, chông WV/AIDS ye Si
Y tê - Co quan thuing trirc PC WV/AIDS (Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh)
trirrc 15/12/2021.
2.Trung tam Y t huyn

- Trin khai t chüc trin khai Tháng Hành dng Quc gia phOng, chng
WV/AIDS näm 2021 phü hçp v9i tInh hInh dja phuong;
- Ph6i hqp vâi Trungtâm Van hóa thông tin - Th diic th thao huyn thirc
hin tuyên truyên rng rãi ye các hot dng, s1r kin phông, chông WV/AIDS trên
các phuong tin thông tin dai chüng trong Tháng Hành dng Quc gia phOng,
chông WV/AIDS.
3.Trung tam VIITT-TDTT huyn

Phôi hçip vói Trung tam Y t và các ban, ngành lien quan tang cung thông
tin, tuyên truyên ye các nôi dung lien quan dn cong tác phông, chéng WV/AIDS,
Tháng Hành dng Quoc gia phOng, chông WV/AIDS.
4.Phông Giáo dyc và Dào tio huyn

Chi do các tru&ng h9c th chüc câc bui sinh hoat ngoi khoá, lông ghép
ni dung phOng, chông WV/AIDS vào các mon h9c nhàm tuyên truyn cOng tác
phOng, chông WV/AIDS cho hçc sinh, dc bit là h9c sinh a h'ra tui vj thành
niên.
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5. Các co quan thành viên Ban ch dto phông, chng ti phtm, t nin
ma tüy, mti dam, HIV/AIDS và phong trào toàn dan bão v an ninh to quc
huyn
- Xây drng k hoach, t chirc thirc hin Tháng Hành dng Quc gia phông,
chng HTV/AIDS näm 2021 phü hqp vói ngành, dan vj, dông thii phôi hqp vói
các ban ngãnh, doàn th cp huyn ti chüc giám sat các hoat dng 6 xà, thj trân;
- Kk thüc Tháng Hành dng, các dan vi dánh giá, tng kt và gui báo cáo
Trung tam tê huyn - Ca quan thu&ng
kt qua hoat dng Tháng Hành dng
trçrc PC HIV/AIDS) trixâc ngày 12/12/2021.
ye

6. Ban chi do phông, chtng ti phim, t nn ma tüy, mi dam,
HI V/AIDS va phong trao toan dan bao vç an ninh to quoc ti cac xa, th! tran
- Thrc hin các ni dung hoat dng cüa UBND huyn trin khai;
- Lp k hoach c%1 th, chi dao các dan vj ti chüc thrc hin các ho?.t dng
cüa Tháng Hành dng Quoc gia phông, chông HTV/AIDS phü hçip vi tInh tInh
thirc tê cüa t&ng dja phiicing;
- Theo dOi, giám sat, dánh giá, tng kt và gui báo cáo kt qua boat dng
Tháng Hành dng Trung tam Y tê huyn - Ca quan thuing trrc PC HI V/AIDS)
tru&c ngày 12/12/2021.
ye
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7. Be ngh Uy ban MTTQVN huyçn va cac to chtrc doan the huyçn
Phi hqp vi ngành Y t tuyên truyn, 4n dng doàn viên, hi viên tham
gia các boat dng hrâng üng Tháng Hành dng quc gia phông, chng
WV/AIDS.
Trén day là K hoach T chüc Tháng Hành dng Qutc gia phông, chng
HIV/AIDS näm 2021 cüa UBND huyn Dakrông. Yêu câu các dan vj can c1r k
hoach dê to chi'rc triên khai thuc hiên .1.
No'i nhân:

- UBND tinh;
- IT Huyn üy, iT HDND huyn;
- BCD 138&1523 huyn;
- CT, các PCT UBND huyn;
- CVP, các PVP, CVVX;
- UBND các xa, thj trn.
- Ltru VT
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Phi,i lijc 1:
GIAI THICH CHU BE THANG;-'
CHONG H
"Tang cwô'ng Phbng, chng HI
cS 1pn

i>

Dlch COVID-19 tác dng tie
trinh phông, chng HIV/AIDS

NG QUOC GIA PHONG,
2021
ãnh dzi djch COVID-19"

:''

4gu*i nhim HIV và Chtrong

Ngwiri nhiêm HIV có nguy co' mc bnh nng hon nEu bj mic COVID-19
Theo T chi'rc Y t th giOi (WHO) ngithi nhim HIV khi mc COVID-19
có nguy cci bnh chuyên ntng hoc ti:r vong cao han. Mt báo cáo cüa WHO d?a
trén dt:r 1iu giám sat lam sang tir 37 quôc gia ye nguy co chuyên nng khi mac
COVID-19 a nhü'ng nguai nhiêm WV nhp vin cho thây nguy ccv phát triên
COVID-19 nghiêm tr9ng hoc tü vong a nguvi có HIV cao han 30% so vói nh[tng
nguô'i không bj nhiêm HIV. Nhung bnh 1 tiêm an nhu tiêu duang và tang huyêt
áp cüng thu?mg gp ô nh&ng nguai có HIV, do do khi mac COVID-19 nguy ccv
thuô'ng ntng han. Báo cáo cüng chi ra gall mt phân tu (23,1%) tong so nguai
nhiêm HIV nhp vin do COVID-19 dã t1r vong và nguy ccv phát triên COVID-19
nghiêm trçng hoc tir vong.
Phát hin nay cüng mun nhn mnh rng nguai thim I-IIV can áp diing
các bin pháp can thip dê gilip song khóe nhât có the nhu: Tiêp c.n sam và diêu
trl bang thuôc ARV sam, tuân thu diêu tn; ngän ng1ra và quán l các bnh 1 tiêm
an thu tiêu duang, tang huyêt áp. To chüc Y té the giai cüng khuyên cáo nhu'ng
ngu&i nhiêrn HIV nén duçvc uu tiên tiêm chüng väc xin phOng COVID-19 càng
sam cáng tOt ma không phii thuc vào tInh trng min djch cüa h9. Các quôc gia
cflng can có các giái pháp dê giüp dam bâo rang nhüng nguai có hành vi nguy ccv
cao duqc tiêp cn các djch vii dir phOng lay thim HIV, nhüng nguai nguôi nhim
HIV van có the duçvc diêu trj bang thuôc kháng vi rut (ARV) sam nhât, lien tijc k
cá phãi tInh den djch v11 có the bj gián doan do hu qua cüa di djch COVID- 19.
Djch COVID-19 dnh hu'ng lieu ctc dn Chu'o'ng lrinh phbng, chng
HI V/AIDS 4zi V4l Nam
Vit Nam dn nay dã trãi qua qua 4 lan song djch COVID-19 và djch
COVID- 19 dã ãnh huâng tiêu circ den chucvng trInh phOng, chong WV/AIDS:
- Truâc tiên djch COVID- 19 ánh huang trçrc tip dn vic dau tu ngun lrc
cho Chixang trInh phOng, chOng WV/AIDS: Djch COVID-19 büng phát tti thiu
dja phucvng thai gian qua và kéo dài nên ânh huàng den nguôn lc cho phOng,
chông WV/AIDS. Các nhà lath dao cüng phâi dành sir quan tam, tp trung cho
vic phOng, chông COVID- 19, do vây có the ãnh huàng den s'i quan tam chi dao
va dáu tu cho Chuong trinh phOng, chông WV/AIDS. Can b và nhân viên y tê
quán l, diêu trj bnh than HIV ducvc huy dng cho cOng tác phOng, chOng
COVID-19 nen than lirc thieu hiit. Kinh phi Nhà nuOc cá Trung uo'ng yà dja
phuang cüng t.p trung cho các hoat dng phOng, chOng COVID- 19 nên viêc dau
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tu kinh phi các hott dng phông, chng HIV bj ãnh huâng.
- Nhiu hot dng phông, chng HIV/AIDS tai cong dng bj ânh hu&ng,
cac hoat dông triên khai tai
thâm chi ngixng trê Dê phong, chông C,
cong dông va co tiêp xuc truc tiêp giTgi. nguoi hoäc tap trung dông
ngu?ii nhu hot dng tiêp cn cong dô 1ty tIhóm, xét nghim ti cong
ng11, tap huân hen quan den
dông dã không dIIOrC triên khai, cac
phong, chông HIV/AIDS bang cac hinh t'krix tisip1%ai nhiêu dia phuong cüng
bj hüy bó do CáC quy djnh phông, chongO19't9.
- Nhiêu Co sô y t cung cp djch vi1 pchng HIV/AIDS bj phong tôa
dã ãnh huâng dn vic cung cap djch v11 phông, chông HIV/AIDS lien t%ic cho
ngi.thi bnh. Trong CáC lan song djch COVID-19 tai VietNam, m.c dü B Y tê dã
có huâng dn các dja phuong xay d%rng kê hoach dê san sang cung cap djch vii
phOng, chông HI V/AIDS mt cách lien tiic nhung vic mt so co sâ cung cap djch
vii bj phong tOa dt ngt cüng dã ánh huàng den vic cung cap djch v phOng,
chông FIIV/AIDS cho khách hang.
- Mt s ngithi sir dçing djch v11 phOng, chông HIV/AIDS bao gm Ca
ngithi bnh diêu trj nghin các chat dng thuôc phin bang thuôc thay the; Diêu trj
bang thuôc ARV bj nhiêm COVID- 19 hoc tiêp XÜC gân vói nguôi mac COVID19 nên bj dua vào các khu each ly nên cung gp khó khän de tiêp Cfl djch vi
phOng, chông HI V/AIDS mt each lien t11c.
- Các dja phuong thirc hin giãn each xä hi theo Chi thj 16 cüa ChInh phü
trong thii gian qua cüng dã ành huâng rat ln den các hoat dng phOng, chông
HIV/AIDS. Vic han chê di lai trong mt so thai diem, khiên cho nhim HIV,
nguñ si:r ding các djch vi phOng, chông WV/AIDS nhu ARV, PrEP .. .khi bj kçt
'ai dja phuong không có dü thuôc d1r trtr dan den gián doan ngän diêu trj hoc
di'rng diêu trj. Các khách hang can tiêp cn các djch vi khác thu tu van xét
nghim HIV; dr phOng và chäm soc ho trçl ciing vj ãnh huâng do thire hin giän
cách xã hi nên không tiep c.n duge các djch vi phOng, chông WV/AIDS kjp
thtii.
- Vic kt ni, chuyn tip các djch vi thich hqp lien quan dn WV cho
khách hang cüng gp nhieu khó khän do các co s& y té cüng tang cuè'ng các bin
pháp bâo v.
- Ngoài ra, cüng do ânh huâng cüa djch COVID-19 tác dng chung dn
nhüng ngui có hành vi nguy co cao nhu nhóm ngui nghin ma tüy, ngui ban
dam, nam quan h tInh diic dông gii, ngui nhiêm WV do mat vic lam, giãm
thu nhp, kçt tai các dja phuong do han che di lai v.v... do do không dü khã näng
dê chi trà cho các thu câu y té thiêt yêu nhu các djch vii tu van, xét nghim va
dieu trj các bnh lay truyên qua duè'ng tInh dic, Viem gan C, thuôc dr phOng sau
phoi thiem WV.
Tang ctrông phông, chng HIV/AIDS trong bi cãnh dlch COVID-19
T chüc Y t th giâi dà kh.ng djth rang: WV tip tVc là mt vk d si'rc
khOe cong dông toàn cau lón, cho den nay dà cup di sinh mng cUa 34,7 triu
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ngtr?ii. D dat dixqc cac mitc tieu 95-95-95 toàn c.0 mâi do UNAIDS d ra, các
quôc gia can n lirc gap dôi dê tránh gia tang các ca nhiêm HIV do gián doan djch
vii phông, chông HIV/AIDS trong COVID-19.
Tai Vit Nam, vOi nh0ng tác d
Chung trInh phông, chông HI V/AIDS
dch vi phông, chông HTV/AIDS và h
gia tang. Theo báo cáo tü các dja ph
trong 9 tháng dâu näm 2021 có xu hii
nay rat có the là do các tác dng cüa 1h'
chông HIV/AIDS trong thñ gian qua.

rc cüa dich COVID-19 dn
ách hang khó tip cn các
là so nguai nhim HIV
im HIV dugc phát hin
cüng kS' nam ngoái. Diêu
ben Chucing trInh phOng,

Nhm üng phó kjp thñ viii các tác dng tiêu c1rc cüa dai djch COVID-19
t9i Chi.rorng trInh phông, chông HIV/AIDS, ChInh phü, B Y tê cQng nhu các dja
phucrng dâ triên khai hang bat các giài pháp nhäm tang ci.r&ng phông, chông HIV
trong bôi cãnh djch COVID- 19 nhu xây dirng và ban hành kjp thai các hrnng dan
dáp i'rng khan cap dê duy tn tiêp cn djch v11 phông, chông HIV/AIDS nhu:
Hithng dan tiêp cn vOi khách hang qua các irng dung online; huâng dan khách
hang tir xét nghim HIV; Hithng dn phông, chông djch COVID-19 tai các ca si
cung cap djch vii phông, chông HIV/AIDS; Dáp üng khân cap trong lTnh virc diêu
trj thay the nghin các chat dng thuôc phin bao gôm Ca
thuôc cho nglxäi
bnh mang ye và diêu trj ARV (cap thuôc nhiêu tháng cho ngthi bnh) v.v. . .Dir
báo djch COVID- 19 Co the cOn kéo dài và chüng ta có the së song chung vâi djch
COVID-19 trong tInh hInh mâi, do 4y song song vói phông, chông djch COVID1 ? các dja phucmg can tang cung các hoat dng phOng, chông HIV/AIDS trong
bôi cãnh djch COVID-19. Song song vOi vic tiêp tçic triên khai toàn din Chtxng
trInh phOng, chông HIV/AIDS, trong bôi cãnh djch COVID, các dja phi.rang can
tang cu?ing triên khai các hoat dng phOng, chông HIV/AIDS sau:
- Các cp länh dao cn tip tic quan tam chi dao và kiên djnh các miic tiêu
phông, chông HIV/AIDS dã duçc ChInh phü dt ra trong Chiên lugc quôc gia
cham düt dich bênh AIDS vào näm 2030.
- Tang cuing hoat dng truyn thông quãng bá các djch vit phOng, chng
HIV/AIDS qua các kênh truyên thông dai chüng và qua nén tang trirc tuyên, mng
xâ hi nhu các trang thông tin din tü, facebook, zalo, tik tok v.v. .Day manh triên
khai các boat dng phOng, chông HTV/AIDS bao gôm Ca truyên thông, tu van
online, tiêp cn cong dông, to chirc các cuc hçp, hi nghj, các hoat dng chi dao
và thrc hin, ho trçi k5 thu.t ti'r xa. Day sê là phuong thüc phU hcip và hiu qua
không chi trong giai doan djch COVID- 19 ma cã trong thai gian tâi.
- Tang cung mO hInh tai cong dng do cong dng trin khai duâi nhiu
hInh thirc da dng nhu qua online, tü xa, luu dng và tir xét nghim. Ma rng mô
hInh cap phát sinh phâm Oralquick qua chuyên phát nhanh (thu tin) bao gôm
huóng dan dóng gói, bão quãn sinh pham, giao nhn, sü dung, báo cáo, thanh
quyêt toán, chi dao tniên khai chuong trInh tir xét nghim.
- Dam bào dir trü và cung üng dü sinh phrn xét nghim và thuc (ARV;
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Thuc dir phông tnróc phcii nhim HTV; Methadone) và 4t phâm can thip giárn
tác hai nhis born kim tiêrn, bao cao su. Can có qu5r ho trçY thuôc ARV, PEP khân
cap trong tInh huông thiêu thuôc ti dja phucing ho.c cho nhftng ngithi gián doán
trI dêu dn sir diing thuôc.
do BHYT dê dam bâo ngu?ii song vói HTV
- Quâng bá, chia sé thông tin tI
HTV HIV nhäm giâm kST thj phân bit
cho h thông y tê ye tiêu chuân cci sO
than thin, các quy täc üng xü can thiêt

Mg dIch và ngithi nhim
dên WV/AIDS. Cp nh.t
phông, chông HIV/AIDS
t thông tin khách hang.

- Thành 1p các Di dáp 1rng nhan' . •.-' -19 d kt n& vth dti din
mng luâi ngu?ñ nhim WV d däng tâi, chuyên các thông tin, các van bàn lien
quan den phông, chông WV/AIDS cho các nhóm dOi tuçmg dIch và den ngithi
nhiêm HIV kjp th?ñ.
- U'u tiên tiêm chüng vc xin COVID-19 cho các nhân viên h trçi và nhân
viên tiêp cn cong dông và cho ngithi nhim WV.
- Co co ch phi hqp và ph bin ctn tt Ca CáC ci quan, can b có lien
quan khi dja phuorng thrc hin giãn each x hi dê dam bào ngizi có nhu câu van
có the tiêp cn duçic các djch vii phOng, chông WV/AIDS nhât là nhitng nguñ
bnh dang diêu trj bang thuôc ARV, PrEP hotc Methadone.
- B trI sp xp li vic cung cp djch vi phOng, chMg WV/AIDS ti co sâ
y tê bang cách hçn gii và xêp ljch khám, các hott dng dir phOng COVID-19 nhir
khâu trang, rüa tay, do than thit di.rqc áp diing nghiêm ngt dê giüp cho hoat
dng ti các ca si y te diên ra bInh thi.rng và giãm nguy co lay nhiêm COVID- 19
cho cã nhân viên y tê và cho ngi.thi bnh.
- Tang cung huy dng và 4n dng nguM 1irc cong dMg trong các hot
dng phOng chông WV/AIDS, xã hi hoá djch vi HIV, lien kêt y tê cong 1p - tu
than, thu hut sr tham gia cüa các to chüc cong dong së tao thun igi cho hoat
dng phOng, chông WV/AID.
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Phii 1ic 2:
KIIAU HIEU CUA THANG HANH hONG QUOC GIA
PHONG, CHONG AIDS NAM 2021
A

•

1. Cçng dong chung tay - Ket i .unAIDS!
2. Tang ci.r&ng phông, chng '1
3 Xet nghiêm HIV som la dê

cânh dich COVID-19!
ciamnb"

va nguoi than'

4. Tuân thu diu trj ARV d dI.; ' ai 1uqng vi ri'it dui nguOng phát
hin!
5. Phông, chng WV/AIDS trong dai djch COVID-19: Không dê ai bj bö iai
phia sau!
6. Vuvt qua thách thüc - Kiên djnh mvc tiêu phông, chng HI V/AIDS!
7. Diu trj ARV ngay khi phát hin giüp ngu1i nhim WV sang khOe manh
và giám lay nhim WV cho ngu1i khác!
8. Tham gia bào him y t là each t& nht d ngi.thi nhim WV duçic diu trj
WV/AIDS lien tuc suôt dài!
9. Phii nü mang thai cn xét nghim WV d d%r phông lay truyn HIV tr mc
sang con!
10. Hay sü diing bao cao su d bào v cho ban và ngithi than!
11. Dung riêng born kim tiêm sach giüp phông lay nhim HIV!
12. Diu trj sam ARV cho ngtthi thim WV cüng là dr phông
WV!

lay

truyn

13. PrEP giüp ban di,r phông lay nhim WV!
14. Không kS' thj và phân bit di xü vai nguai nhim WV/AIDS!
15. Nhiét 1it hu&ng üng Ngày Th giai phông, chng AIDS 01/12/2021!
16. Nhit 1it hu&ng irng Tháng hành dng qu& gia phông, chng
WV/AIDS närn 2021!

Phiihic3:
MAU BAO CÁO THANG HANH BONG QUOC GIA
PHONG, CHONG A) NAM 2021
CONG

DON Vj

' 4

U NGHIA VIT NAM
ngày

tháng

nàm 2021

BAO CÁO
KET QUA TRIEN KHAI THANG HANH BONG QUOC GIA
PHONG, CHONG HIV/AIDS NAM 2021
I. Quàn 1 chi dio:
Ban hành Van bàn chi dto hrncng din trin khai Tháng Hành dng Quc gia
phóng, chông HI V/AIDS
+Có

o

+ Không
Cp ban hành:
- U' ban nhân dan tinhlthành ph o

-syth
II. Các hoit dng ciii th
1. Các hoit d3ng 4ii tuyn tinh
1.1. Td ch&c các hogt d5ng truyn thông trên cácphu'cing tin truyn thông
dqi chzng
HInh thfrc
Dài phát thanh truyn hInh
tinh/thành phô
Phim/ Phóng s
Co d3ng, quáng cáo
Tog dam
Báo in, báo din tü
Xây dirng các cim panO, kh.0
hiu, treo bang rol

Co

Không

Nu có

So lan phát song:
So lan phát song:
So lânphát song:
So tin, bài viêt:
S ciim pano:
So khâu hiu, bang roll:
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So tranh g.p, tY rcii:
So ap phIch:
So sách mOng:
tin HIV:

Phân phát tranh gap, t roi, sách
mOng, áp phIch
Khac (ghi rô)

'

1.2. T chüc các hogt dç5ng

2

/
__J Ii
4êyen thông trwc tiêp

Hlnh thfrc
Tiêp cn vói cá than, nhOm
Thäm gia dInh

Co

T chüc sinh hott cüa các câu 1c b
phOng, chông HIV/AIIDS, các nhóm tr
1c, nhóm giáo diic dOng däng

Không

Nu có
S luqt nguñ:
So lan:
So lan:

Tuyên truyên liiu dng, di chiu bong
h.rudng
Tt chirc các cuOc thi phông, chng
HIV/AIDS
Khác (ghi rO)

° ni.
o an.

1.3. T chzc các chuyèn giám sat, dánh giá vic thyc hin cong tácphông,
chông HI WA IDS
+Có: i
Nu Co ghi rô:

+Không:

0

- S ln:

- Thành phn tham gia: Ngành Y t& o
Liênngành: o
1.4. Các hogt d5ng khác (ghi r6)
2. Các hoçit 1t3ng 4i tuyn huyn
2.1. T chjc các hogt d5ng truyn thông trên các phwong tin truyn thông
dqiching
HInh thirc
Co
Không
Nu có
Dài phát thanh truyn hInh huyn
Phim/Phóng s
Sá ldnphát sóng
Co d3ng, quáng cáo
SO lan phát sóng
So iOn phát sóng
To dam
So tin, bài viêt
Báo in, báo din tCr
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S ciirn pano
So khâu hiu, bang rol
So tranh gp, t rcii:
ap phich:
sach mong:

Xây drng các cim panô, khu hiu,
treo bang rol
Phan phat tranh gap, to rcii, sach
mông, áp phIch
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.4-

Khac (ghi ro)
•. M
2.2. T chic các hogt dç5ng truyêi

uflL
'-

HInh thu'c
Nói chuyên sirc khoé vth vyi cá nhan/
nhom

óng tryc tiêp

Al;

Co

Không

Nêu có
Solan:

ThämgiadInh

Sôlân:

T chüc sinh ho.t cüa các câu lac b
phóng, chông HIV/AIDS, các nhóm t%T
hrc, nhóm giáo dic dông dang

So lan:

Tuyên truyn km dng, di chiu bong
liru dng
T chifrc các cuc thi phông, chng
HI V/AIDS

S 1An

2.3. T chi'c các chuyen giám sat, dánh giá vic thrc hin cong tác phông,
chOng HI V/A IDS
+Có: o
+Không:
+ Nu có ghi rO: - So lan:
- Thành phân tham gia: Ngành Y tê:
Lien ngành:
2.4. Các hogt d5ng khác (ghi rô)
3. Các hoçzt d3ng 4i1 tuyên xd/phw?rng/lhj Iran
III. Dánh giá chung
1. Thuçmn 4t1
2. Khó k/ian
IV. Be xuât, khuyn ngh
No'igfri:

- Liru VT.

THU TRUJNG BJNW

