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T chfrc Tháng Hãnh ng quc gia phông, chng 111EV/AIDS
nãm 2021 trên dja bàn thành ph Dà Nãng

Thire hin Cong van s 9O33/YT-UBQG50 ngày 2
5/10/2021 cüa U ban
Quoc gia phông, chông AIDS va phông cMng t nn ma tày, mi dam ye vic
trién khai Tháng HânJ dng quc gia phông, chông I
-fly/AIDS nàm 2021; UIBND
thành phô ban hành Kê hoach to chc Tháng Hành dng quôc gia phông, chông
MV/AIDS nàm 2021 trén da bàn thành phô t& ngày 10/11/202 1 den ngày
10/12/2 021 cu the nlur sau:
I. MVC TIEU
1.

TAng cthng sr quan tam càa cac cp, cac ngành va ngui dan dn cOng
tác phOng, chông HIV/AJDS nht là trong b& cành djch COVID- 19 dO tiOp tic
tiOn t&i muc tiOu châm di1rt dich bênh AIDS vào näm 2030.
2.
Dy m?nh các hoat dng phông, ehng HEY/AIDS, dam bão ni ngui
di.rcxc tiOp cn cac djch vu thi& yu trong dix phông, chäm soc Va diOu trj
HIV/AJDS môt cách liOn tuc, dAc biêt là các dich vi
dieu trj chö ngui nhiOrn
MV bAng thuOc ARV và diu tn nghién các chit dng thuôc phin bAng thuôc
Methadone.
IL CHUDE VAK1JAUfflEU
1.
vâi chü Chi
dO d: Tháng Hànli dông quc gia phOng, chng HI V/AIDS nAm 2021,
COVID-19"."Tang cirông phông, chng HIV/APJS trong bôi cãnh di dlch
(Giáj thIch chz a tciiPhu luc I kern theo)
2. Kliau hien cua chien dicji
(P/iu lye 2 kern theo).
111. CAC IJOAT DQNG CHU YEU TRONG THANG 1JAN11 1)QNG
1. I)y ininh trin lthai các boat dong truyn thông dai cliing và truyii
thông qua mng xa hi
a V ni dung truyn thOng, chü trong vào các nQi dung san:
- TInli hInh djch MV/AIDS y Viét Nam: Djch HEY tip tuc din bin ngây
càng phc ttp. Dr&ng lay truyOn HIV dang thay dôi qua quan h tInh dic không
an toàn trong cã các nhóm nam quan h tInh diá dng giâi, ngir&i chuyOn giái,
ngxj s dung ma tüy tong hcp, ngixài ban dam và ban tInh cUa các nhóm dôi
tix-ig irOn. Tr do cành báo dch I-flY se ngây càng Ira nOn khó kiOm soát.
Các van bàn quy pham pháp 1ut và các quy djnh mai liOn quan dn phông
chông- 1
1EV/AIDS trong do có Luât sfra dôi, bô sung môt so diêu cüa Lut phông,
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chng H[V/AIDS; Nghi dinh s 63/2021/ND-CP ngày 30/6/2021 cUa chinh phü
quy djnh chi tiêt thi hành Lu.t s1ra di, b sung môt so dieu clla Lut Phông,
chông nhiêm vi rt gay ra hi chfrng suy giãm min djch mac phài & ngithi
(REV/AIDS). Chiên 1ucic quôc gia k& thitc dch AIDS vào nàm 2030;
- Tu vn và xét nghim HIV bao gm xét nghim HiIV ti cong dông, tir xét
nghim REV và xét nghim nhim mói HJV.
- Diu trj nghin các cht dang thuc phien bng thuc Methadone: Lçii Ich
cüa diêu trj nghin các chat dang thuc phiên bang thuôc Methadone, tuânthii diêu
trj cling nhii vic c.p thuc Methadone nhiu ngày cho ngui bnh mang Ye.
- Diu trj dir phông tnthc phoi nhim bang thu& kháng HJV (PrEP): Lqi Ich
cling nhu sir can thiêt, cách tham gia cling nhu tuân thu diêu trj.
- Diu trj WV bang thu& kháng vi rut (ARV): Lcii ich cüa diêu trj sam b&ng
thuôc ARV và tuân thu diêu trj.
b) V hInh thirc: Tp trung chü yu vao truyn thông di chüng và truyên
thông qua mng xâ hi.
- Truyn thông dai chüng: U'u tiên v thôi dim, thñ luqng phát song trCn
dai phát thanh, dài truyên hInh; dung luçing và vi tn dàng trên báo in, báo din I
trong Tháng Hành ctng quôc già phông, chng HIV/AIDS; tang cithng truyên
thông qua các chuung trInh giãi trI lien truyn bIrth, các phóng s1r, các chuong
trInh quàng cáo, các chuong trInh tça dam, giao liru vai nhling nguôi nOi tiêng ye
IHiIV/AIDS... Xây dirng chuyên trang, chuyên muc, dàng tãi tin, bài viêt trên các
phuang tin thông tin dai chcrng, trên Dài Phát thanh và Truyên hInh........
- Truyn thông tr%rc tuyn qua mng x hi: Tang ci.thng truyn thông v
.phOng, chông REV/AIDS trên he thông mang xa hi nhir Fanpage, .Facebook, Tik
tok, Zalo, các üng diing dc thu có khá nàng tip cn và ducc các nhOm khách
hang dIch thi.thng tiêp cn... các báo din tà và các trang thông tin din tr cüa Co
quan, don vi.
- Xay dimg Va ph bin các thông dip phông, .chng HIV/ATDS qua các
phuong tin và tài 1iu truyên thông khác: xây drng các khâu hiu, treo bang ron
tai các dja diem cong cong có dông ngui qua lai nhu các tr11c du?mg giao thông
chInh, các ben Xe, cong viên; cfra ngli thành ph, xä, phung va cOng các co quañ,
don vj, truàng h9c, bnh viên; ph bin các n phm truyn thông phông, chông
HTV/AIDS khác thu áp phIch, tranh gp, ti roi, sách mOng ye phông, chông
REV/AIDS.
2. T chirc cung cp thông tin cho các c0 quan báo clii, cong tác viênV
phông, chng HIV/AIIDS
Thc hin cung cap thông tin cho các cc quan báo chi, cong tac viên ye cong tác
phông, chông HEY/AID, v tInh hInh djch; cung cp cho các sâ, ban ngnh, doàn the
các mô hinh, sángkiên và các dch viii phOng, cMng HTV/ADS hin dang cung cap
hât là các sang kiên dê ru9t qua thách thuc cüa di djch COVID-19.
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3. T chirc các sir kiên, hi nghi, Mi thão chuyên mon và khoa h9c
V
HIV/Ams theo hInh thüc trrc tuyn hoàe trrc tuyn kt
hçrp vó'i trrc tip
a) Không M
chi'c cac sr kién truc tip va tp trung dông ngii nhu: L mittinh hu&ng üng Tháng Hành dQng quôc gia phông, chông HI V/AIDS và Ngây the
giâi phông, chong J{IV/AIDS cling nhu
cac hi ngh, hi thão phông, chông
HIV/AJDS có tp trung dông nguyj.
b)
Co th t chic các Mi nghi chuyén d& hôi thão chuyên rnôn, khoa h9c
qua hInh thüc tlVc tuyén hoc kt hp
trçrc tuyên vâ tWc tiêp vài so hrgng ngui
tham dr phü hçip v6i qui dinji cho phép cüa thânh phô dé thão luân ye thrc trang
cong tác phông, cMng HIV/AIDS trong b& cánh .djch C0V1D19, các tác dng
ca djch COVIDI9 v&i cong tâc phông, chông HIV/AJDS cling nhir cac giài
pháp, các mo hinh, các sang kin d tip tic duy tn Va day mnh cac hoat 4ng
phông, chOng HIV/AJDS trong bi canE dch COVID- 19.
4. Trin khai thu'c hiên các
boat dng pbông, chng HIV/AIDS khác
a)
Triên khai các giái pháp nh6 to diu kin thun 1çi cho ngrâi nhiôm
HIV tiêp can lien tuc và an toàn các dich vu dMu tn bang thuôc kháng HIV, tuán
thi dieu tn.
b)

Vn dng, h trc ngi.thj nhim HIV tip cn vàtiêm chüng vc xin phông
COVID-19 cling nhu tiêp cn các dich vu drphong và diCu trj 11EV/AIDS.
c)
Thng cithng viêc cung câp cae dich vu phOng, cMng HI V/AIDS nlnr xét
nghiêm 1-11EV dixa vâo cong dông, tr xét nghiêin; cap phát Methadone nhiu ngày
trong tru&ng hop djch phirc tap, cp thuc ARV nhiêu ngày cflng nhi.r cung cap
cac djch v dir phông truâc phcii nhirn HEy (PrEP).
d)
Vn dng các doanh nghiêp tham gia cáo hoat dng phông, ch&-ig
HIV/AjS cho ngr&i lao dng, darn báo cho ngxi nJijêm HJV tharn gia bão hiêmy
té môt each lien tic, nhnngr&i lao dOng là ngui nhirn 11EV, ngrii .sau cai, ngi
clang diiqc diêu trj nghiên các cht dng thuc phiên bng thuôc thay the.
d) Rà soát, cMn chinh, giám sat h tr n1im nâng cao chat hrçmg áác dch
vi, dam
bão tmnh sn co, tInE d tip can cüa cac dich vi dr phông, chAm soc và
diéu
tn I-ITV/AIDS
e)

Vn dng các t chirc ton giáo, các t chc xâ hi và mang hrâi ngthi
nhiêm MV t?i dja phucing tIch cuc tham gia va to chtrc cáo hoat dQng nhan Tháng
Hành 10ng.
g) T chüc giám sat, dánh giá viêc thc hin cong tao phông, chng
HI V/AIDS cüa các dn vj thông qtia hInh thc trrc tiêp, giám tiêp.
IV. TO CHIC THffc IIIN
1. S& Y t - Co quan thirông tru'c
v cOng tc phông, chng HP//AIDS
cüa Ban Chi (lao
a) Chi tn, pMj hop vâi cáo &m vi lien quan trong vic trin khai thc hin
Kêhoachnày
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b) T chirc thçc hin các nôi dung hott dng trong 1mb we Y tê • nhàiri •
hcr&ng ig Tháng Hành dng va Ngày The gi&i phông, chông HIV/AIDS
01/12/2021. Phôi hçip v&i các Ca quan báo, dài trên da bàn thành phô thxc hin
tuyên truyên rng rãi cáo nui dung ye phông, thông HIV/A}DS trên cáo phuo'ng
tin thông tin di chüng trong Tháng Hành dng.
c) Theo dôi, giám sat, tng hçip, báo cáo các hot dng thirc hin trong
Tháng Hành dng cña cáo ban, ngành doàn th và UBND qun, huyn theo 9uy
djnh, báo cáo kêtquá thc hién ye UBND thành phô, Bô Y t (Cic Phông, chông
HI V/AIDS) theo quy djnh.
2. Các so', ban, ngãnh Va

nghj các doàn the

a) Can cir chirc nang, nhirn vu duqc giao xây dimg k hoach Va chi c10 cac
cci quan, dcm vj trirc thuc trin khai thirc hin cáo hoat dng hthng frng Tháng
Hành dng, Ngày The giâi phOng, chng AIDS 01/12/2021, dam bào phü hgp v&i
chirc nng, nhim vii cii the cUa tüng don v và dáp irng cong tác phông, thông
djch COVID-19 trên dja bàn thành ph&
b) Báo cáo kt qua thuc hiên theo mau (din/i kern,) v. S& Y t (thông qua
Trung tam Kiêm soát bnh tat,) tru*c ngày 15/12/202 1 dê tong hçip.
3. EJBND các qun, huyn
a) Xây dirng k hoch trin khai cáo hoat dng hithng 'ing Tháng Hành dng
và Ngày The gi9i phOng, chông HIVIAIDS 01/12/202 1 trên dja bàn dam bào dam
báo phi hçTp vó'i cht'rc nàng, nhiêm vu và dap irng cong tao phông, chông djch
COVID- 19 trên dja bàn thành ph&
b) Chi dao, hthng dan, h trci kinh phi và phi hçip vó'i cáo xä, phiià'ng tO
chirc các hoat dng nêu tai mIc 1,2,3 phân III cüa Kê hoach nay.
c) Báo cáo k& qua thuc hiên theo mu (dInh kern,) v Si Y t (thông qua
Trung tam Kiêm soát bnh tat,,) tru*c ngày 15/12/202 1 dê tong hçp.
V. KINH PHI THIIC HIN
1. Nguin kinh phi: Tfr ngun kinh phida phuang va cáo nguôn kinh phi
hcip pháp lchác theo quy djnh.
2. Ni dung và mfrc chi: Thuc hiên theo các quy djnh tài chInh hin hành.
Trên day là K hoach th chirc tháng Hành dng quêc gia phông, chOng
HIV/AIDS trén da bàn thành phô d nghj các s, ban, ngành, doàn the Va UBND
cáo qun; huyn triên khai thirc hin./.,4'
No'i nItIn:
- CT UBND TP (báo cáo);
- Cic phong, chong HIV/AIDS;
- UBMTTQVN TP;
- Các sc, ban, ngành;
- UBND qun, huyn;
- Trung tam Kim soát bnh tt thành phó
-Liru: VT, KGVX, SYT.
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KT. CHU T4CH
O CHUTICH

Phujuci
Till
CIIU DE THANG HANIT DQNG QUOC GIA
• P i NG, CJJONG HIVIAIJjS
NAM 2021
qe
/:bng,I
cJz6ng
H!
V/AIDS
Irolig
b6i
can/i dzi d/ch cOVID-19"
(Ba,
# lz4nI /ii hrich SÔ'MC/KJ-IUBND ngàydO/1]/202] cta UBND TP)
:

Dch co1f-rryJ9
phông, chng HI V/AIDStãc lng tiêu c'c dn nguô1 nhim HIY và chu'oiig trmnh

NwoiJiJlii1izHIvco,,g,jj, C0#iC bêith
'iizghoi neu bj mlc COVID-19
Theo T chtrc Y M th giâi (Wi-Jo)' ngr?j nhirn HIV khi mc

COVID-19 Co nguy
ca bnh chuyên nng hoc tr vong cao han. Mt
báo cáo cUa WHO dra trên dC 1iu giám
sat lam sang tfr 37 qu6c gia v
nguy ca chuynnng khi mc COVJD-19 o'nhng ngixô'i
nhim HIV nhp vin cho tMy nguy ca phát tri& COVID19 nghiêm tr9ng hoäc th vong
ngrôi cO HIV cao han 30% so v&i nhng ngi không bj nhim REV. Nh&ng bith l
tim an nhix tiêu durng va
tang huyt ap cflng tlnthng gp & nhcing ngithi có HIV, do do
khi mac COVID-19 nguy ca thung nàng han. Báo cáo ciing chi ra gân mt phân tr
(23,1%) thng s6 ngrâj nhim HIV nhap viên do
COVJD-19 d tir vong Va nguy ca phát
triên COVID-19 nghiôm trQng hoe tcr vong.
Phát hin nay ctng mun nhn manh rang ngui nhim HJV cn áp di
ring các bin
pháp can thip de giüp sng khOe nht cO th nliu: Tip cn sóm va diêu trj bang thuôc
ARV sàni, tuán thu diêu tn; ngän ngra va
quán 1 các bnh l tim an nhu tiéu &rng,
tang huyêt áp. To chirc Y tê the gi&i cting khuyn cáo nhirng ngiri nhiêm
HIV nén d1xçc
ru tién tiém chüng väc xin phOng COVID-19 càng sam
càng t& ma khôigphu thc vão
tInh trng mien dch ca h9. Các qu& gia cüng cn CO
các giAi pháp dé giüp dam báo
rang nhng ngi CO hành vi nguy Ca
cao dac tip cn các djch i d phOng lâ nhiêm
HIV, nMng ngr&i ngr&i nhini HIV vn CO th dwc diu trl bang thuôc kháng vi rut
(ARV) s&m nhât, lien tie .k cã phái tfnh dn djch vi CO th
W gián doan do h qua cüa
dai dich COVID-19.
Dicli COVJJ)- J9 an/i
hwô'ng tiên c4rc den clnro'ng /rl;zl, phbng, c/16ng HI V/AIDS
/a! Vii Nani
Vit Nam den

nay d trái qua qu 4 lan sOng djch COVID- 19 vã djch COVID- 19 d
ánh hirang tiêu circ dn chixang trInh phong, ch6ng HI V/AIDS:
- Tnrâc tiên djch COVJD-19 ánh hring trxc tMp dn vic du tirngun 1rcchó
chi.rong trmnh phOng, cMng HI V/AIDS: Dich COVID-19 bUng phát ti nhiu dja phuang
thii gian qua vã kéo dài nén ânh hng dn ngu&1 1rc cho phông, ch6ng HIV/AJDS. Các
nhã lanh do cüng phái danh sr quan tam, tp trung cho vic phOng, chông COVID-19,
do vy cO the thth hrOiig dn sr quan tarn chi dao và du tix cho chuang trInh phOng,
chông HIV/AJDS. Can b và than vien y t quán l, diu trj bênh than fly thrqc huy
dông cho cong tác phông, chng COVJD-19 nên than 1rc thiu hit. Kinh phi nhà nuàc
cä Trung uang và da phrang cling tap trung cho các hoat dng phOng, ch6ng COVID-19
nén vic du tix kinh phi các boat dng phOng, cMng HIV bj ánh hithng.
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- Nhiu hot dng phOng, chng HIV/ATDS ti cong dông bi ãnh hithng, tbm chI
ngi'rng tr: Dê phông, chông COVID-19, các hot dng triên khai ti cong dông và có tiêp
xñc trirc tip gita nguYi v6i nguôi ho.c tp trung dông ngi.thi nhu hoit dng tip cn
cong dong, truyên thông nhóm, xét nghiêm ti crig dng. ..d không duqc triênkhai, các
hi thão, 11i nghj, tp huAn lien quan dn phông, ch6ng HIV/AIDS bang các hthh thi'rc
trrc tiêp tti nhiêu dja phwing cling bj hUy bO do các quy djnh phOng, chong djch Covid19.
- Nhiêu ci sâ y t cung cp dich vu phông, chng HIV/AIDS bj phong tôa d ãnh
huicng dn vic cung cp djch vç phông, ch6ng HIV/AIDS lien tile cho ngithi brih.
Trong các lan song djch Covid-19.tti Viêt Nam, mac dà B Y th d có huàng dn the dja
phucing xây dxng k hoach sn sang cung cp djch vii phOng, chong HTV/AIDS iit
each lien tile nhung vic mOt s Co s cung cp djch vii bj phong tOa dt ngt cüng d
ânh hu&ng dn vic cung cp djch vu phOng, chng HP//AIDS cho kháeh hang.
- Mt s6 ngthi sir ding djch vi phOng, chng HIV/AIDS bao gôm ca nguYi bnh
diu trj nghin các chit dng thu6c phiên b.ng thu6c thay th; Diu trj bang thuôc ARV
bj nhim COVID- 19 hoc tip xüc gn vOl nguOi m.c COVID- 19 nên bj dua vào các khu
each ly nên cling gp kho khän d tip cn djch vi phông, eh6ng HIV/AIDS mt each
lien tile.
- Các dja phucmg thirc hin gin cách xã hi theo Chi thj 16 ci'ia Chinh phü trong thai
gian qua cling d ãnh hu&ng rt iOn dn các ho?t dng phOng,. eh6ng HIV/ATDS. Vic hfl:
chê di lai trong mt so th?i diem, khin cho nhim IIIV, ngi±i si:r dimg cac djch viii phông,
chng WV/AIDS thu ARV, PrEP .. .khi bi ket 1ii da phtrcing không cO dü thuôc dir trtt dn
dn gián doin ngn diu trj hoc dlmg di& tn. Cáo khách hAng e.n tip cn cac djch vii. khác.
nhu tix v.n xét nghim WV; d phong va chäm soc h trçl cling vi ánh huOng do thc hin
gilin each x hi nen không tip cn thxqc cac djch vii phOng, chông FIIV/AIDS kjp
- Viêc két nôi, chuyên tiêp cac dich vu thich hcTp lien quan den HIV cho khach hang
cüng g.p nhiu khO khn do các co sO y t cflng tAng cuOng các bin pháp bão v.
- NgoAi ra, cling do ãnh hu'&ng cüa dich COVID-19 tao dng chung dn nhng
ngixô'i cO hành vi nguy Co cao nhix nhóm ngi.thi nghin ma thy, nguôi ban dam, nam quan
h tInh dc dng giOi, ngui nhim HIV do mt vic lam, giàm thu nh.p, kt ti các dja
phtrong do han che di iai v.v... do do không dü khã nling d chi trà eho cáo iihu câu y tê
thit y&u nhir the djch vti tir vn, xét nghim va diu trj các bnh lay truyên qua durng
tInh dc, Viém gan C, thu6c d phOng sau phoi nhim REV...
Tang cnng phOng, ch6ng HIV/AIDS trong bM cãnh dlch COVID-19
T chCrc Y t th gi6i dà khng dnh ring: WV tip tile là môt van d sirc khOe cong
dông toàn thu iOn, cho dn nay dli cuOp di sinh mng tha 34,7 tniu ngi.thi. D dt dizçie
cáe miic lieu 95-95-95 toàn cu mOi do UNAIDS d ra, cáo quc gia can nO lire gap dôi
d tránh gia tang các ca nhim HIV do gián doan djch vii phông, .ch6ng WV/AIDS trong
coyliD- 19.
Ti Vit Nam, vOi nhling tác dông tiêu circ cüa djch COVID- 19 den chuong trinh
phông, chng HIV/AIDS lain eho nhiu khách hang khO tIp cn cáo djch vii phOng,
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cMng HIV/AIDS Va hu qua d nhân thy là s nglr&i nJñm HIV gia tang. Theo báo cáo
tr cáo dja phucxng, s6 ngi.rO'i nhim WV ducyc phát hin trong 9 tháng du nAm 2021 có
xu hixong gia tAng so vài cIing kr
närn ngoáj, Diu nay rt có th J do các tao dng cüa
dch COVID- 19 1n chizcmg trmnh
phông, ch6ng HI V/AIDS trong thxi gian qua.
NhArn rng phO kjp th&i vài cac tao dông tiêu circ cüa dti djch .OVJD- 19 tài
chucmg trInh phong, ch&1g HIV/AIDS, ChIxih phü, B Y
t cüng nhu cáo dja phucyng dà
trin khai hang loit cac giãi phap nhm tang cuing phông, cMng WV trong b61 canE
djch COVID-19 nhu xây drng vã ban hành kjp thi các hiróng dn dáp frng khn cp d
duy tn tiép can dich vu phong, chông HIV/AJDS nhtr Hiwng dn tiêp can voi khach
hang qua cáo üng dçing online; hu&ng dn khách hang ttr xét nghim HIV; Wrong dn
phông, chéng djch COVID-19 tai cáo cy sâ cung cp djch
vii phông, ch6ng WV/AIDS;
Dáp Crng khn cp trong linE vrc diu tn thay th nghin các chat drng thu6c phin bao
gni cá cp thu6c cho ngui bnh mang v và diu trj ARV (cp thu6c nhiu tháng cho
ngi.rô'i bnh) v.v...Djx báo djch COVJD...19 Co th con kéo dài và chngta có th s sng
chung vâi djch COVID-19 trong tinE hInh m&i,do vy song song vài phàng, chóng djch
Covid- 19, cáo dja phirong cn tang cuong cáo hot dng phOng, ch6ng HJV/AIDS trong
bôi canE djch COVID-19. Song song vth viéc tip tic triên khai toàn din chiwng tririh
phOng, chng HIV/AIDS, trong bi cánj dich Covid, các dja phuctng .cn tang cring
trin khai các hot dng phOng, ch6ng WV/AIDS sau:
- Các cap lanE do cn tip tic quan tam chi do và kiên djnh các mic tiêu phông,
chông HIV/AIDS dA thrcc Chirth phü dat ra trong Oiin luçic qu6c gia châm dirt djch
bênh AIDS vào nAm 2030.
- Tang cizOng hot dng truyn thông quáng bá cáo djch vit phOng, chng HI V/AIDS
qua các kênh truyên thông ct?i chUng vã qua nén tang trirc tuyên, mng xa hi nhi.r cáo
trang thông tin din ti, facebook, zalo,.. .Dy marih trin khai các hoat dng phOng, chông
WV/AIDS bao gôm Ca tmyn thông, tir vn online, tip cn cQng dng, to chc các cuc
h9p, hi ng14, cáo hoat dQng chi dao va thuc hiên, M trc k5 thuât tr xa. Dày së là phi.rong
thrc phü hçp và hiu qua không chi trong giai doan dich COVID- 19 ma cà trong thi gian
tO'i.
- TAng ctrOng mô hinh ti cOng dng do cong dng trin khai duâi nhiu hInh thirc
da dang nhu qua online, t1r xa, liru dOng và tir xët nghim. M& rQng mO hInh cap phát
sinE phm Oraiquick qua chuyn phát rthanh (thu tin) bao gm hung dn dóng gOi, báo
quãn sinE phm, giao nhn, sCr ding, báo cao, thaith quyt toán, chi dao trin khai chung
trinh tg xét nghim.
- Darn báo di,r trà và cung irng dü sinE ph6 xét ngh•im và thuôc (ARV; Thuôc dr
phông tnr&c phoi nhim HIV; Methadone) vâ vat pMrn can thip giám tao hi nhu born
kim tiêm, bao cao su. Cn có qu h 'tr thuc ARV, PEP khn cp trong tinh hung
thiu thuc tai da phirong hoc cho nhtng ngthi gián doán do BHYT d dAm bào nguôi
sang v6i WV dirçic duy tn du dn sfr diing thu6c.
- Quáng bá, chia sé thon.
g tin tich crc v cong dng dIch vàngtthi nhim HIV HIV
nhAm giArn k thj phán bit di xi:r lien qiian dn WV/AIDS. Cp nht cho h thng y
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v tiêu chun Co S cung c.p djch 1,ri1 phông, chng HIV/AIDS than thin, các quy tc
rng th can thiêt và co ch bào mat thông tin khãch hang.
- Thành Ip các DOi dãp iTrng nhanh vói COVID-19 d kêt n& vOi dii din mng
luâi ngu&i nhiêm HIV d dä.ng tãi, chuyn các thông tin, cc van bàn lien quan den
phong, chong REV/AIDS cho cac nhorn dôi tixang dich va den ngucll nhiêm HTV kip thcii
- Uu tiên tiêrn chfing vc xin COVJD-19 cho các nhân vien h tro và nhân viên tip
can cong dng và cho ngui nhim REV.
- Co cci ch phi hçip va ph6 bin dn tht ca các Co quan, can b có lien quan khi dja
phucrng thirc hin giän each x hôi d dam bào. ngr?ii CO nhu câu van có th tiêp cn duçc
các dlch viii phông, ch6ng HI V/AIDS nht là nhttng ngirri bnh dang diu trj b.ng thuc
ARV, PrEP hoc Methadone.
- B6 tn sp xp 1i vic cung cp djch vçi phông, ch6ng HIV/AIDS ti CO S& y té
bang each hn givà xp ljch khám, các hot dng dir phông COVID-19 nhir khâu trang,.
tha tay, do than nhit duçc ap diing nghiêm ngt d giüp cho hot dOng ti CáC Co sà y tê
din ra blab thithng và giãm nguy co lay nhim COVID-19 cho c5. nhân viên y t và cho
ngutM bnh.
- Thrig cuing huy dng và vn diing ngun li.rc cong dong trong các hot dng
phOng chong HI V/AIDS, xà hi hoá djch vii REV, lien kt y té cong lap — tu nhân, thu hut
si1 tham gia cüa các th chüc cong dng s tao thuân lth cho hoat dông phOng, c1ông..
HIV/AIDS.

Phuhic2
KHAU HIIU CUA THANG HANH BONG QUOC GIA
PHONG, CIJONG AIDS NAM 2021
(Ban hành kern kern Ké' hoich so'
/KJI-L]BN.D ngctyIO/11/2O2] ci'ta UBND TP)
1. Cong dng chung tay - Kt thUc ngay djch AIDS!
2. Tang cuOng phong, ch6ng HI V/AIDS trong bi cãnh djch Covid-19!
3. Xét nghim HIV sOm là (là báo v chinh mInh vã nguui than!
4. Tun thu diu tr ARV d tht dur ic tãi 1ircng vi rut duâi nguOng phát hin!
saul

5. PhOng, chéng HIV/AJDS trong clai dichCOVID-19: Không d ai bi bO

1ai phIa

6. Vuçit qua thách thCrc - Kiên dinli mc tiéu phOng, ch6ng HJV/AIDS!
7.Diu trj ARV ngay khi phát hin giUp ngu?ii nhim HIV sang khóe manh vA giãm
lay nhiém HIV cho nguYi khác!
8. Tham gia bão him y t là each t6t nMt d ngu&i nhim HIV thrçic diu trj
HIV/AJDS lien tue sut dOi!
con!

9. Phii nt inang thai cn xét nghiêm JiJV d dir phông lay truyên THY tir m sang
10.Hay s1r dung bao cao su d bào ye cho ban và ngui than!
11.Diing riêng barn kim tiêm sch giüp phOng lay nhirn HIV!
12.Diu trj sam ARV cho ngui nhim WV cEIng là dir phOng lay truyn ElY!
13. PrEP giüp ban dtr phông lay nhim WV!
14.Không kS' thi vàphán biët d& xr vâi ngui nhim HTV!AIDS!

15. Nhiêt lit hithng rng Ngày Th giOi phông, cMng AIDS 01/1
2/2021!
2021! 16. Nhiêt lit huing üng Thánghãnh dng qu6e gia phOng, ehôngHlv/AIDS nm

Phuluc3
MALU BAO CÁO THANG 1JAN11 DQNG QUOC GIA
PHONG, CHONG AIDS NAM 2021
(Ban hành kàm kern Ke' hoach so' i9C /KJJ]r/j ngàylo
/11/202 1 cza UBND TP)
BAO CÁO
KET QUA TRIEN KHAJ THANG 1JAN11 DQNG QTJOC GIA
PRONG, CHONG HI V/AIDS NAM 2021
I. Quãn lj chi dto:
Ban hành Vn ban chi do hii&ng dn trMn khai Tháng HâIIh dong qu6c gia phong, cMng
HI V/AIDS
+ CO
Cp ban hành:

U

+KhôngU

- U5' ban nhân dn huyén/thi xJthânh pM

Tmngtamyt
II. Cácboltdôngcu.tb

U

U

1. 1. Cdc hoit dng 4i1

huyên/t/lixöjt/zàn/1ph6
1.1. Td chic mit tinh và dizi hành qudn chüng
+Mft tinh vâ di&i hành: CO U
+ (Nu co) S ngui tham dr

Không U

1.2. T chzc cdc hoot dng truyn thOn trên cácphong tin truyn thông dgi chzng
llInh tliU'c
CO
Không Nêu có
Dài phát thanh truyén hInh huyn!thi
x/thãnhphô
Phim/Phong sy
phát song:
Gó d5ng, quáng cáo
So lan phát song:
Toa dam
56 ldn phát sang:
Baoin,báodjentü
Stin,bãjvjêt :
Xáy dung cr g'nrri
So c1mpano :
treo bang rol
SO khâu hiéu, bang roll:
So tranh gp, W rai:
Sôápphich
PhAn phát tranh gp, tv mi, sách
mOng, áp phIch
So sách mOng:
Ban tin HIV:
Tp ehi AIDS Va cong dông:
Khác (ghi rO):
1.3. Td chtc các hoçt d5ng truyn thông truyê'n thông trc tié'p
HInh thfrc
CO
Không Nu cO
Tip cn vOi cá nhân, nhóm
So luçt nguii:
Thäni gia dinh

S6Mn:

T chirc sinh hoat cüa các câu lac

Sthn:
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b phông, ch6ng HIV/AIDS, các
nhOm tr 1ie, nhóm giáo due
dong dng
Tuyên truyn luu dng, di chiu
bong km dng
T ch'Cic các cuOc thi phông,
eh&ng RIV/AIDS
Kháe (ghi rO)
1.4. i'd ch&c các chuyén giám
Hi V/A IDS
-FCó:
Nu cO ghi rO:

sat,

dánh giá vic thcc hin cong tác phông, chOng
LI

+Không:

LI

- S 1n:
- Thânh phn tham gia: Ngành Y t: LI
LI

Lien ngành:
1.5. Cachott45ngkhác (ghirö)
2. Các Izo1zt 143ng 411 InyIn xã/pluthng/thj trn
2,1. Td chi'c mit tinh và diêu hành qud'n ching

+ S x/phir?mg/thj trAn có mit tinh và diu hnh:
-I- S nguñ tham dir
.--,

c vhu'cin tiên truyn thông di chüng

--

A

-

Không Nu CO

Co

IIImnh thfrc

-

Dài phát thanh x/phtthng/thj trñ
Tin! Ba! tuyên truyn

sd kn phát thanh

Xây dung the cum panô, khu hiêu,
treo bang rol

So ciim pano:
s6 kMu hiu, bngro1:
So tranh gp, t roi:
g ap phIch :
s sách mOng:

Phân phát. tranh
mOng, áp phIch

gap, tY roi, sách

Khác (ghi rô):
--c_,

--

--

Hinh thfrc

,,

,,

Co

tie4
n thOn.-, tricc-

Không

Nu có

NO! chuyên szc khoé vOi vái CO
nhan/nhom

Solan:

Tháin gia dInh

sd lan:

Td chz-'c sinh hogt cza cOc cdu lac bô
phông, chông HI V/AIDS, các nhóm
1r 4rc, nhOm giáo c4ic dông clang
TuyCn truyn iwu d5ng, dç5i chilu

-

Sdlán:
--

sd lan.
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bón: hru don
TO chtc cdc cu5c thi phOng, chô'ng
HIV/A11)8

S Mn:

2.4. TO cM'c cdc chuyln giám sat, dánh giá viec thuc hin cOng tác phông, cMng
HI V/AIDS
+Có:

0

+Không: 0

+Nu có ghi rö: - S 1n:
- Thânh phn tham gia: Ngânh Y t&
Lien ngành:
2.5. Cdc hoqt d5ng khác (ghi rä)
III. Danli giá chung
1. Thufln l
2.KhóJc/jà,,
IV. D xut, khuy&i nghj

