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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

Số: 53 /KH-SYT Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình Can thiệp giảm tác hại  

Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020    

 

Phần I 

Cơ sở để xây dựng kế hoạch 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị định 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 
của Thông tư liên bộ Bộ Y tế, Bộ Công An về việc “Quy định việc cấp, phát, 
quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các 
biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV”; 

Căn cứ Chỉ thị số 1139/CT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ 
Trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-AIDS ngày 05/01/2015 v/v ban hành Hướng 
dẫn Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho người nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTC, ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính 
về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình 
Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. 

Căn cứ Kế hoạch số: 75/KH-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn  về bảo  đảm  tài  chính  cho  hoạt  động  phòng,  chống  HIV/AIDS  giai  
đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ban chỉ 
đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về việc kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2019; 

 Sở Y tế Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Can thiệp 
giảm tác hại (CTGTH) dự phòng lây truyền HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2019 - 2020 với các nội dung như sau: 

II. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TỈNH LẠNG SƠN 
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Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn vào tháng 12/1993 tại 
Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tính đến ngày 30/11/2018 tổng số các trường 
hợp nhiễm HIV/AIDS được phát hiện trong toàn tỉnh là 2.986 trường hợp, có 
2.794 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2098 trường hợp tử vong 
do AIDS và liên quan. Lũy tích trẻ em dưới 15 tuổi là 80 cháu. Tổng số người 
nhiễm HIV/AIDS còn sống và quản lý được 888 người (nam: 504, nữ 384 
người), trong đó có 27 cháu. 

11/11 huyện/thành phố đều có người nhiễm HIV/AIDS với tổng số xã, 
phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS là 158/226 xã, phường (chiếm 
69,9% tổng số xã phường trong toàn tỉnh. Năm 2018 phát hiện 02 xã có người 
nhiễm mới. 

Bảng 1: Số nhiễm mới HIV, chuyển AIDS và tử vong do AIDS qua các 

năm 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HIV 216 191 146 121 100 62 59 48 68 33 40 29 

AIDS 143 121 103 68 70 42 21 12 47 33 22 19 

TV 124 109 76 47 49 39 25 23 22 23 19 18 
 

Đa số người nhiễm HIV chủ yếu là lây truyền qua đường máu do tiêm 

chích ma tuý không an toàn như dùng chung BKT và quan hệ tình dục không 

an toàn là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm mới HIV tại Lạng 

Sơn.  

Những người nghiện chích ma tuý bị nhiễm HIV không chỉ lây nhiễm cho 

những người nghiện chích ma tuý khác qua dùng chung bơm kim tiêm, mà họ 

cũng có thể lây nhiễm cho bạn tình của họ qua quan hệ tình dục, kể cả bạn tình 

thường xuyên và bạn tình mại dâm. Trong những năm gần đây số người nhiễm 

HIV không chỉ tập trung trong nhóm nam nghiên chích ma tuý mà số phụ nữ 

nhiễm HIV cũng ngày một tăng. 

 III. CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CỦA TỈNH LẠNG 

SƠN QUA CÁC THỜI KỲ 

Lạng Sơn là tỉnh sớm được đầu tư trong lĩnh vực can thiệp giảm hại với 
sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như Quỹ Ford; Dfid; Abt, Life - Gap; đồng 
thời có sự ủng hộ, đồng thuận và thống nhất của các ban, ngành đoàn thể trong 
toàn tỉnh; 

Năm 1998 - 2000 dự án "Tăng cường năng lực quốc gia thực hiện phòng 
chống lạm dụng ma tuý và HIV/AIDS đối với các đối tượng có nguy cơ cao" do 
Chương trình kiểm soát ma tuý quốc tế của liên hiệp quốc (UNDCP) tài trợ, với 
mục tiêu giảm lạm dụng ma tuý, địa bàn triển khai dự án tại 2 phường của thành 
phố Lạng Sơn (Phường Chi Lăng và Tam thanh) số lượng đồng đẳng viên là 9 
người.  
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Năm 2002 - 2/2008 với sự hỗ trợ của Dự án "Can thiệp toàn diện trên 
nhóm  nghiện chích ma tuý dựa vào giáo dục đồng đẳng tại Lạng Sơn" do quỹ 
Ford tài trợ với số lượng đồng đẳng là 49 người được triển khai tại 4 địa bàn: TP 
Lạng Sơn; Thị trấn Lộc Bình; Thị trấn Cao Lộc và xã Tân Thanh huyện Văn 
Lãng.  

Năm 2004 - 2008 Dự án Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam được triển 
khai tại 10/11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn với số lượng đồng đẳng viên 
trong nhóm NCMT là 74 người và 10 đồng đẳng viên thuộc nhóm GMD. 

Năm 2009 – 6/2013, 10/11 huyện, thành phố triển khai hoạt động can thiệp 
giảm hại, trong đó có 10/11 huyện, thành phố (19 xã, phường) triển khai can thiệp 
trong nhóm NCMT và 4/11 huyện, thành phố (6 xã, phường) triển khai can thiệp 
trong nhóm mại dâm và phụ nữ có nguy cơ. Tổng số toàn tỉnh có 118 đồng đẳng 
viên, trong đó có 80 đồng đẳng viên nhóm nghiện chích ma tuý và 38 đồng đẳng 
viên nhóm gái mại dâm và phụ nữ có nguy cơ cao. 

Năm 2014, Dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ (WB) kết thúc, hoạt động 
can thiêp giảm hại chỉ còn duy trì tại 4 huyện là Thành phố Lạng Sơn, huyện 
Văn Lãng,  Cao Lộc và huyện Hữu Lũng do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống 
HIV/AIDS và Dự án Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS (VAAC, US-CDC) tài trợ. 

Trong những năm qua, Lạng Sơn là tỉnh triển khai tốt hoạt động can thiệp 
giảm hại trong nhóm NCMT và PNBD dưới sự hỗ trợ kinh phí của các Tổ chức 
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ cùng với sự phối hợp, đồng thuận của các 
ban, ngành đoàn thể trong toàn tỉnh. Đến năm 2014 đã có 10/11 huyện, thành phố 
(90,9%) triển khai chương trình phân phát bơm kim tiêm trong nhóm NCMT. Cơ 
bản đáp ứng được mục tiêu đề ra, góp phầm cơ bản làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Bảng 2: Số lượng BKT, BCS được cấp qua các năm: 

Nội dung 2010 2011 2012 2013 2014 

Số huyện triển khai 10/11 10/11 10/11 4/11 4/11 

Số lượng Đồng đẳng viên 96 118 110 19 19 

Số BKT phát 505.730 1.084.247 1.339.564 396.739 255.993 

Số BKT bẩn thu gom 509.345 843.357 763.281 180.361 135.686 

Số BCS phát 105.648 291.095 229.082 468.322 136.778 
 

Kết quả giám sát trọng điểm trong nhóm NCMT và PNMD từ năm 2005 
- 2015 cho thấy: Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm TCMT năm 2005 là 28,70% 
(tức là cứ 100 người NCMT có 29 người nhiễm HIV đến năm 2015 đã giảm 
xuống còn là 6,4% do Lạng Sơn triển khai có hiệu quả chương trình can thiệp 
giảm hại cấp phát BKT, BCS miễn phí thông qua các giáo dục viên đồng đẳng. 
Tuy nhiên theo báo cáo những năm gần đây cho thấy tình hình lây nhiễm  HIV 
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qua đường quan hệ tình dục không an toàn có xu thế tăng, khó kiểm soát; tình 
hình nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy có chiều hướng gia tăng trở 
lại như vậy hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV vẫn cao do tình hình sử dụng ma 
túy, đặc biệt ma túy dạng đá, ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp; mặt khác 
theo báo cáo Công An tỉnh Lạng Sơn, tính đến 15/8/2018, số người sử dụng ma 
túy là 2.983 người, trong đó điều trị duy trì Methadone 1.460 người, số còn lại 
1.523 người sử dụng ma túy chưa được can thiệp, tuy nhiên theo ước tính số 
lượng người NCMT thực tế có thể cao hơn so với số có hồ sơ quản lý. 

Chính vì vậy việc việc tiếp tục triển khai Chương trình Can thiệp giảm tác 
hại (CTGTH) dự phòng lây truyền HIV/AIDS thông qua các đồng đẳng viên tại 
tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 là hết sức cần thiết nhằm khống chế dịch 
HIV/AIDS có thể bùng phát trở lại. 

 

Phần II 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình Can thiệp giảm tác hại  

 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy giai đoạn 
2019 -2020 xuống còn 5%. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Nâng cao nhận thức của các ban, ngành đoàn thể trong việc phối hợp 
triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV. 

2. Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại 
từ tỉnh đến cơ sở. 

3. 95% người NCMT hiểu biết về đường lây truyền, các biện pháp dự 
phòng lây nhiễm HIV/AIDS và can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm 
HIV/AIDS. 

4. 90% người NCMT được sử dụng BKT sạch, biết cách làm sạch BKT 
theo phương pháp 2 x 2 x 2 và biết sử dụng BCS đúng cách khi quan hệ tình 
dục. 

5. Thu gom bơm kim tiêm đã sử dụng đạt 70% so với số bơm kim tiêm 
được phát. 

III. CÁC BIỆN PHÁP, ĐỐI TƯỢNG, VÀ ĐỊA BÀN CAN THIỆP 

 1. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong phòng lây nhiễm HIV 

 - Truyền thông nhóm đối tượng đích. 

 - Cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch. 

 - Cung cấp và hướng dẫn sử dụng BCS đúng cách. 
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 2. Đối tượng can thiệp 

 - Người nghiện nghiện ma túy; Người nhiễm HIV; Người di biến động; 
người có hành vi nguy cơ cao... 

 3. Địa bàn, số lượng và tiêu chuẩn, nguyên tắc hoạt động của Nhân 
viên tiếp cận cộng đồng (NVTCCĐ) 

 3.1. Địa bàn can thiệp, số lượng NVTCCĐ  

Bảng 3: Số địa bàn và số lượng NVTCCĐ 

Stt 
Đơn vị/địa bàn can 

thiệp 

Người sử dung ma túy 
Số Tuyên 

truyền viên 
đồng đẳng 

Có hồ sơ 
quản lý  

(15/11/2018) 

Số người 
đang điều trị 
Methadone 

Số ước tính 
  số can thiệp 

1 Thành phố Lạng Sơn 308 427 160 3 

2 Huyện Cao Lộc 356 173 183 3 

3 Huyện Lộc Bình 165 88 90 2 

4 Huyện Văn Lãng 827 418 409 5 

5 Huyện Tràng Định 213 122 100 2 

6 Huyện Văn Quan 121 59 70 2 

7 Huyện Bình Gia 56 13 50 1 

8 Huyện Bắc Sơn 167 92 100 2 

9 Huyện Chi Lăng 104 47 70 2 

10 Hữu Lũng 229 72 160 3 

  Tổng cộng 2.983 1.460 1523 25 

 

3.2. Tiêu chuẩn lựa chọn NVTCCĐ 

Nhân viên tiếp cận cộng đồng tiếp cận với từng người NCMT hoặc nhóm 
người NCMT... để thực hiện cung cấp kiến thức về dự phòng lây nhiễm 
HIV/AIDS; hướng dẫn kỹ năng tiêm chích và tình dục an toàn; cung cấp, 
khuyến khích sử dụng BKT sạch, BCS trong QHTD; giới  thiệu  chuyển  tiếp  
dịch  vụ  TVXNHIV,  methadone,  khám  chữa  bệnh LTQĐTD, chăm sóc và 
điều trị HIV/AIDS và các dịch vụ y tế, xã hội khác. 

- Là Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, tự nguyện làm TTVĐĐ tham 
gia các hoạt động CTGTH trong dự phòng lây nhiễm HIV; 

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang 
trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng 12 
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biện pháp xử lý hành  chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Có đủ sức khỏe để tham gia thực hiện các biện pháp CTGTH  trong dự 
phòng lây nhiễm HIV phù hợp với từng chương trình, dự án; 

- Nhiệt tình, mong muốn làm việc cho chương trình;  

- Có các kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, kỹ năng lắng nghe; 

- Có khả năng truyền thông rõ ràng và thuyết phục được người NCMT; 

- Có khả năng tiếp thu tốt để tham gia các khoá tập huấn; 

- Có nhiều thông tin về các tụ điểm ma tuý và người NCMT trên địa bàn;  

- Có khả năng tiếp cận được người NCMT và được người NCMT, NBD, 
MSM  

chấp nhận, tôn trọng;  

- Có thể làm việc trong những thời gian cần thiết; 

- Khuyến khích lựa chọn những người đã từng sử dụng ma tuý hoặc hành 
nghề mại dâm hoặc những người có quan hệ tình dục đồng giới nam và đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu trên. 

3.3. Nguyên tắc hoạt động của NVTCCĐ 

a) Đảm bảo tính tự nguyện của khách hàng   

-  Khách hàng có quyền được lựa chọn dịch vụ can thiệp giảm tác hại dự 
phòng lây nhiễm HIV và các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS khác  (sau đây 
gọi tắt là dịch vụ);  

- Không yêu cầu, lôi kéo, áp đặt hoặc sử dụng các hình thức mua chuộc để 
khách hàng sử dụng dịch vụ họ không mong muốn. 

b) Đảm bảo giữ bí mật các thông tin cá nhân của khách hàng 

- Tuyệt đối giữ bí mật những thông tin cá nhân của khách hàng;  

- Đảm bảo sổ sách ghi chép thông tin về khách hàng được giữ gìn cẩn 
thận khi làm việc cũng như khi không làm việc; 

-  Không  được  chia  sẻ  các  thông  tin  cá  nhân  của  khách  hàng  với  
người khác trừ những trường hợp theo quy định của pháp luật. 

c) Tôn trọng khách hàng 

- Tất cả các khách hàng đều phải được tôn trọng và được đối xử bình 
đẳng; 

- Tuyệt đối không có thái độ phê phán, chỉ trích hay coi thường khách 
hàng. 

d)  Đảm bảo an toàn và kiểm soát nhiễm trùng đối với  nhân viên tiếp cận 
cộng đồng. 
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- Tuyệt đối tuân thủ những nguyên tắc an toàn khi tiếp cận với khách hàng 
nhằm  tránh những  tình  huống dẫn đến nguy  cơ lây  nhiễm  HIV  hoặc các tình 
huống nguy hiểm khác; 

-  Thu gom và tiêu huỷ BKT và các dụng cụ tiêm chích đã qua sử dụng 
theo các quy định của Bộ Y tế. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIÊN 

1. Nhóm giải pháp xã hội 

1.1. Giải pháp về tăng cường sự phối hợp liên ngành và huy động cộng 
đồng 

 - Tăng cường vận động lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể (Công an, lao động thương binh xã hội, mặt trận tổ quốc, phụ nữ, thanh 
niên...) từ tỉnh đến cơ sở phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện tham gia chương trình 
can thiệp. 

 - Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành pháp và y tế; khuyến khích 
các tổ chức xã hội tham gia chương trình. 

 - Tăng cường vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc tuyên truyền 
vận động thực hiện các hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS. 

 - Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người NCMT, người di biến 
động tích cực tham gia chương trình can thiệp. 

1.2. Giải pháp tăng cường thông tin-giáo dục- truyền thông: Nhằm nâng 
cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và người có 
hành vi nguy cơ cao về chương trình giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV. 

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể có 
liên quan từ tỉnh đến cơ sở về các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây 
nhiễm HIV, đảm bảo tính phối hợp và thống nhất triển khai chương trình. 

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi 
ích và sự cần thiết phải triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại từ đó tạo 
sự chấp nhận, úng hộ của cộng đồng đối với các hoạt động can thiệp giảm tác 
hại. 

- Đa dạng hoá các loại hình truyền thông, chú trọng và quan tâm đến 
truyền thông trực tiếp. 

2. Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật 

2.1. Triển khai các hướng dẫn chuyên môn 

 Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 
của Chính phủ quy định một số điều của Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các hướng dẫn 
của Bộ Y tế về can thiệp giảm tác hại, đảm bảo chương trình được triển khai 
thống nhất và có hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh. 

2.2. Triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại 
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a- Triển khai biện pháp can thiệp giảm tác hại: trên cơ sở hướng dẫn của 
Bộ Y tế, kinh nghiệm và tình hình thực tế của tỉnh triển khai các biện pháp can 
thiệp phù hợp có hiệu quả. 

- Tổ chức triển khai mạng lưới Tuyên truyền viên đồng đẳng, nhân viên 
tiếp cận cộng đồng tại địa phương. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho mạng lưới TTVĐĐ thực hiện chương 
trình; 

- Đảm bảo trang bị vật tư y tế: Đảm bảo bơm kim tiêm và bao cao su triển 
khai chương trình; 

b- Tuyên truyền vận động thu gom bơm kim tiêm bẩn đã qua sử dụng, 
tiêu hủy đảm bảo an toàn. 

c- Thường xuyên theo dõi và giám sát để đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
của chương trình. 

3. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý và tăng cường các 
nguồn lực 

3.1. Hình thành mạng lưới thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại 
từ tỉnh đến cơ sở trên cơ sở phối hợp hoạt động giữa ngành Y tế và các cơ quan 
ban, ngành khác có liên quan. 

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác can thiệp 
giảm tác hại để quản lý, theo dõi và giám sát chương trình. 

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ tuyên truyền viên đồng 
đẳng, cộng tác viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng để bổ sung và nâng cao kiến 
thức, kỹ năng làm việc của đội ngũ này. 

3.2. Tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư kinh phí: 

- Tổ chức triển khai công tác can thiệp giảm tác hại bằng nguồn kinh phí 
của địa phương;  

- Tranh thủ sự giúp đỡ các tổ chức xã hội; các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
phi chính phủ về kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính cho chương trình can thiệp 
giảm tác hại. 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của các ban, ngành đoàn thể trong 
việc phối hợp triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm 
HIV 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo từ cấp tỉnh đến cơ sở có sự tham gia của 
các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến chương trình can thiệp giảm tác hại để 
thống nhất về quan điểm cũng như trong chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực 
hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. 
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- Tuyên truyền, vận động cộng đồng ủng hộ và tham gia chương trình 
can thiệp giảm tác hại.  

Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện chương trình can 
thiệp giảm tác hại từ tỉnh đến cơ sở: 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách HIV/AIDS các huyện, chuyên 
trách HIV/AIDS các xã phường có tuyên truyền viên đồng đẳng tham gia 
chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS để thực hiện 
chương trình. 

 - Tuyển chọn và xây dựng mạng lưới TTVĐĐ tham gia hoạt động can 
thiệp giảm hại theo các hướng dẫn, tiêu chí của Bộ Y tế. 

 - Quản lý và phân phối vật tư y tế. 

- Tổng hợp báo cáo chương trình theo qui định. 

Mục tiêu 3-4: 95% người NCMT hiểu biết về đường lây truyền, các biện 
pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng 
lây nhiễm HIV/AIDS; 90% người NCMT được sử dụng BKT sạch, biết cách 
làm sạch BKT theo phương pháp 2x2x2 và biết sử dụng BCS đúng cách khi 
quan hệ tình dục 

- Thành lập mạng lưới và tổ chức tập huấn cho các Tuyên truyền viên 
đồng đẳng nâng cao hiểu biết về các đường lây, các biện pháp dự phòng lây 
nhiễm HIV, kỹ năng truyền thông, tiếp cận người nghiện chích ma túy và thu 
thập số liệu báo cáo. 

- Tổ chức phân phát BKT và bao cao su: 

+ Đảm bảo mỗi người NCMT được được tiếp cận BKT sạch ít nhất 01 
chiếc/ngày.  

+ Đảm bảo mỗi người NCMT được tiếp cận bao cao su 02 chiếc/tuần  

- Hướng dẫn cách làm sạch BKT đã qua sử dụng theo phương pháp 2 x 2 
x 2 và thực hiện đi bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục. 

Mục tiêu 5: Thu gom bơm kim tiêm đã sử dụng đạt 70% so với số bơm 
kim tiêm được phát: 

- Hướng dẫn TTVĐĐ thực hiện thu gom bơm kim tiêm bẩn đã qua sử 
dụng: 

+ Thu gom BKT đã qua sử dụng tại các tụ điểm tiêm chích; 

+ Thu gom theo hình thức trao đổi BKT sạch với BKT bẩn; 

+ Tuyên truyền vận động, giáo dục đối tượng tự hủy BKT sau khi dùng 
xong;  

- Trang bị vật tư, bảo hộ cho mỗi TTVĐĐ được: 01 bộ quần áo, mũ, khẩu 
trang, ủng, găng tay, xô nhựa, túi, kẹp dài, 01 bộ áo mưa. 

VI. THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 
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1. Hoạt động thống kê, báo cáo 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, đào tạo lại cho cán bộ làm công tác 
theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình về sử dụng các chỉ số, thu thập, tổng 
hợp và phân tích số liệu; 

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động can thiệp giảm tác hại theo qui định. 

2. Hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá, hiệu quả hoạt động 
của chương trình CTGTH 

 - Tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá hiệu quả của chương trình 
CTGTH; 

 - Tổ chức đợt kiểm tra, giám sát định kỳ đột xuất. 

VII. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Nguồn kinh phí của tỉnh theo Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 đã được phê duyệt cấp cho Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tậ và các huyện, TP và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

 - Kinh phí mua Bơm kim tiêm, Bao cao su, hộp an toàn... do Trung tâm 
Kiểm soát soát bệnh tật mua và cấp; 

- Tuyến huyện, TP chi phụ cấp cho đồng đẳng viên, các vận dụng hỗ trợ 
cần thiết khác... 

Định mức chi theo Thông tư số 26/2018/TT-BTC, ngày 21/3/2018 của Bộ Tài 
chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình 
Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hiện hành. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Sở Y tế: 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý tổ chức triển khai 
thực hiện kế hoạch thực hiện CTGTH năm 2019 - 2020; 

- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch;  

- Tổ chức sơ kết và tổng kết năm đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện 
chương trình CTGTH.  

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Là đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch Can thiệp giảm tác hại năm 2019 
và cung cấp thẻ đồng đẳng viên theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung hoạt động theo kế hoạch;  

- Tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động, hội nghị, hội thảo nhằm huy 
động sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 
cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động CTGTH; 

- Chủ chì và phối hợp với các Trung tâm Y tế các huyện tổ chức triển khai 
chương trình can thiệp giảm tác hại; 
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- Tổ chức đào tạo và tập huấn chuyên môn về CTGTH phòng, chống 
HIV/AIDS; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực 
hiện các hoạt động chương trình CTGTH trên địa bàn tỉnh; 

- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo qui định. 

3. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung hoạt động theo kế hoạch này;  

- Chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức triển khai kế hoạch năm 2019 về CTGTH 
tại các huyện, thành phố;  

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của huyện triển khai các hoạt động 
CTGTH trên đại bàn; 

- Tuyên truyền vận động toàn dân ủng hộ, tham gia các hoạt động 
CTGTH; 

- Thường xuyên  tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp, báo 
cáo định kỳ về Sở Y tế qua Trung tâm KSBT để tổng hợp báo cáo theo Quy 
định. 

- Phê duyệt danh sách đồng đẳng viên và chi trả kinh phí hỗ trợ theo số 
lượng đã được phê duyệt tại kế hoạch này;  

- Bố trí cán bộ chuyên trách Quản lý chương trình, chỉ đạo kiểm tra, giám 
sát, báo cáo hoạt động của GDVĐĐ 

 Trên đây là Kế hoạch Triển khai Chương trình Can thiệp giảm tác hại Dự 
phòng lây nhiễm HIV tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ chức năng và phù hợp điều 
kiện của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch có gì vướng mắc, 
báo cáo Sở Y tế để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, Ban, Ngành thành viên BCĐ 138; 

- Trung tâm KSBT; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                   

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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