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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

 

Số:            /KH-BCĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

 Căn cứ Quyết định số: 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Ch  thị  ố: 11  /C -B   ng   25/1 /2 1  của B    tế     ăng 

cư ng c ng t c  h ng  chống    /AIDS; 

Căn cứ Quyết định số: 4757/QĐ-BYT ngày 23/10/2017 của B  Y tế v  

việc ban hành khung xây dựng kế hoạch phòng, chống    /A DS h ng năm; 

Căn cứ Kế hoạch số: 06/KH-UBND ngày 05/01/2013 của UBND t nh 

Lạng Sơn    Kế hoạch h nh đ ng t nh Lạng Sơn thực hiện Chiến lược Quốc gia 

phòng, chống    /A DS đến năm 2 2     tầm nhìn 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số: 75/KH-UBND ngày 27/7/2015 của UBND t nh Lạng 

Sơn    bảo đảm tài chính cho hoạt đ ng phòng, chống    /A DS giai đoạn 

2015 - 2020 của t nh Lạng Sơn; 

Căn cứ c ng  ăn  ố: 7236/BYT-UBQG50 ngày 19/12/2017 của Ủy ban 

Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm, B  Y tế 

v  việc triển khai Kế hoạch phòng, chống    /A DS giai đoạn 2018 – 2020 và 

năm 2 1 ; 

Căn cứ vào tình hình dịch tễ HIV/AIDS của t nh Lạng Sơn    kết quả 

công tác phòng, chống    /A DS năm 2 19; 

Ban ch  đạo 138 t nh Lạng Sơn xâ  dựng kế hoạch phòng, chống 

HIV/AIDS t nh Lạng Sơn năm 2 20, cụ thể như  au: 

 

Phần I 

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN 

 

I. Thông tin chung 

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên  

a) Vị trí địa lý 
Lạng Sơn l  t nh mi n núi thu c  ùng Đ ng Bắc  iệt Nam  có đư ng 

quốc l  1A  1B  4A  4B    đư ng 27  đi qua  l  điểm nút của  ự giao lưu kinh tế 

 ới c c t nh  hía  â  như Cao Bằng   h i ngu ên  Bắc Cạn   hía Đ ng như t nh 

Quảng Ninh   hía Nam như Bắc giang  Bắc Ninh   hủ đ     N i     hía Bắc 

tiế  gi    ới  rung Quốc  ới hai cửa khẩu quốc gia    7 cặ  chợ biên giới. Mặt 

kh c có đư ng  ắt liên  ận quốc tế  l  đi u kiện rất thuận lợi cho  iệc giao lưu 

kinh tế  khoa học - c ng nghệ  ới c c t nh  hía Nam trong cả nước   ới  rung 

Quốc    qua đó  ang c c  ùng châu Á  châu Âu    c c nước kh c. 
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b) Điều kiện tự nhiên 

Địa hình ở Lạng Sơn chủ  ếu l  đồi  núi thấ   đ  cao trung bình l  252m  o 

 ới mực nước biển  nơi thấ  nhất l  2 m  cao nhất l  đ nh Phia Mè thu c núi 

Mẫu Sơn 1.541m. Địa hình được chia th nh   ti u  ùng   ùng núi  hía Bắc 

(gồm c c núi đất xen núi đ  chia cắt  hức tạ  tạo niên mi n m i núi có đ  dốc 

trên  5 đ )  ùng núi đ    i (thu c c nh cung Bắc Sơn -  ăn Quan - Chi Lăng - 

 ữu Lũng  có nhi u hang đ ng   ư n dốc đứng    có nhi u đ nh cao trên 55 m ) 

 ùng đồi núi thấ   hía Nam    Đ ng Nam bao gồm hệ thống đồi núi thấ  xen 

kẽ c c dạng đồi b t ú   đ  dốc trung bình 1  - 25đ  ... 

Mi n nhiệt kh ng qu  cao l  nét đặc trung của khí hậu Lạng  ơn. Mùa 

Đ ng tương đối d i    kh  lạnh  lượng mưa trung bình h ng năm l  1.4  -

1.500mm. N n địa hình cao trung bình l  251m. Do  ậ   tu  nằm ở khu  ực 

nhiệt đới gió mùa nhưng khí hậu ở Lạng Sơn có nét đặc thù của khí hậu   nhiệt 

đới. Đ  ẩm cao trên ( 2%)    hân bố tương đối đ u trong năm.Sự  hân bố khí 

hậu n   đã cho  hé  Lạng Sơn có thể  h t triển đa dạng   hong  hú c c loại câ  

trồng  n đới    nhiệt đới    nhiệt đới. Đặc biệt l  c c loại câ  trồng d i ng   như 

hồi  tr m  quýt  hồng  đ o  lê  th ng  c   hê  chè     c c câ  lấ  gỗ... 

 2. Dân số 

Lạng Sơn được chia th nh 11 đơn  ị hành chính gồm 01 thành phố, 10 

huyện và 200 xã   hư ng, thị trấn.  rong đó có 125 xã vùng III và 1125 thôn 

đặc biệt khó khăn. Dân số có 782.666 ngư i  trong đó nam l  399.927 ngư i 

(chiếm 51,09%) , nữ là 382.729 ngư i (chiếm 48,91%).  rên địa bàn t nh Lạng 

Sơn có  7 dân t c anh em sinh sống như Nùng       Kinh  Dao   oa… 

(Phụ lục I - bảng 1: Cấu trúc dân số tỉnh ước năm 2019) 

 3. Tình hình kinh tế, xã hội 

C c chương trình  h t triển kinh tế, xã h i của t nh được triển khai m t 

c ch đồng b  và có hiệu quả, kinh tế tiếp tục phát triển; lĩnh  ực  ăn hóa xã h i 

tiếp tục có bước tiến b , an sinh xã h i được đảm bảo  đ i sống nhân dân ổn 

định và từng bước cải thiện. C c chương trình mục tiêu v  y tế, dân số, kế hoạch 

ho  gia đình  bảo vệ    chăm  óc trẻ em được thực hiện đạt ch  tiêu kế hoạch 

năm. 

Năm 2 19, theo số liệu cung cấp từ Cục thống kê t nh Lạng Sơn  tổng sản 

phẩm trong t nh (GRDP) là 31.885 tỷ đồng. Tỷ lệ h  nghèo trên địa bàn toàn t nh 

là 10,89%.  

(Phụ lục I - bảng 2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019) 

4. Mô hình tổ chức hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương 

4.1. Tuyến tỉnh:Ban ch  đạo phòng, chống t i phạm, tệ nạn xã h i và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc t nh Lạng Sơn (Ban ch  đạo 

1  ) tiế  tục được kiện to n. 

  4.2. Tuyến huyện:11/11 huyện, thành phố đ u thành lập và kiện toàn Ban 

ch  đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do đồng chí 

phó chủ tịch UBND huyện, thành phố l m trưởng ban; 

  Y tế tuyến huyện thực hiện theo mô hình Trung tâm Y tế huyện, thành 

phố, có 11 cán b  chuyên trách phòng chống HIV/AIDS thu c khoa kiểm soát 

bệnh tật; 
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  4.3. Tuyến xã:C c xã đã th nh lập và kiện toàn Ban ch  đạo Phòng chống 

HIV/AIDS  hoặc Ban chăm  óc  ức khoẻ nhân dân do đồng chí chủ tịch hoặc 

Phó chủ tịch UBND xã l m trưởng ban; trưởng trạm Y tế xã l  Phó trưởng ban 

thư ng trực; 

  Các xã   hư ng trọng điểm HIV/AIDS và các xã còn lại đ u có cán b    

chuyên trách và 1-2 c ng tác viên phòng chống HIV/AIDS. 

II. Tình hình dịch HIV/AIDS  

1. Tình dịch HIV/AIDS, diễn biến và xu hướng 

-  ính đến ngày 31/12/2019 lũ  tích c c trư ng hợp nhiễm HIV/AIDS 

( au khi đã tiến hành rà soát số liệu) được phát hiện trong toàn t nh là 3.024 

ngư i, có 2.827 trư ng hợ  đã chu ển  ang giai đoạn AIDS và 2.112 trư ng 

hợp tử  ong do A DS. Lũ  tích  ố trẻ em <15 tuổi là 82 cháu. Số ngư i 

nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống là 912 ngư i (nam: 512 ngư i, nữ: 400 

ngư i), số bệnh nhân AIDS còn sống 715 (Nam: 392 ngư i, nữ: 32  ngư i), số 

trẻ em dưới 15 tuổi hiện còn sống là 19 cháu. 

- Lũ  tích  ố ngư i nhiễm HIV/AIDS chủ yếu vẫn là nam chiếm 

78,37%, nữ chiếm 21,63%; đa  ố tập trung ở lứa tuổi 25-49 tuổi chiếm 

72,0%;> 49 tuổi chiếm 1,3%; 15-24 tuổi chiếm 24,0% và <15 tuổi chiếm 

2,70%. 

- Phân bố nhiễm     theo đư ng lây: chủ yếu vẫn theo đư ng máu 

chiếm 72,65%  đư ng tình dục chiếm 23,18%, lây truy n mẹ-con chiếm 

2,65% (mục tiêu <  %)  kh ng rõ đư ng lây chiếm 1,52%. 

- 11/11 huyện/thành phố đ u có ngư i nhiễm HIV/AIDSvới tổng số xã, 

 hư ng, thị trấn phát hiện có ngư i nhiễm HIV/AIDS là 160/226 xã   hư ng, 

chiếm 70,79 % tổng số xã   hư ng trong toàn t nh. Năm 2 19 phát hiện 02 xã có 

ngư i nhiễm mới: Vân Thủy  (huyện Chi Lăng) và Tân Thành (huyện Bắc Sơn) 

- Riêng năm 2 19(tính đến 30/11/2019) phát hiện  35 trư ng hợp nhiễm 

HIV,số ngư i nhiễm HIV chuyển  ang giai đoạn AIDS là 32 ngư i; có 12 

trư ng hợp tử vong do AIDS và liên quan.  

Bảng so sánh số liệu với cùng kỳ năm 2 18: 

Đối tượng/năm 2018 2019 Tỷ lệ tăng, giảm 

Nhiễm HIV 32 35  ăng  3 ngư i 

Bệnh nhân AIDS 19 32  ăng 1   ngư i 

Tử vong do AIDS  18 12 Giảm  6 ngư i 

 

Nhận xét:So sánh với cùng kỳ năm 2 1   ố ngư i nhiễm HIV mới được 

phát hiện tăng    trư ng hợp, bệnh nhân A DS tăng 1  trư ng hợp, tử vong 

Giảm  6 trư ng hợp. 

Trong số  5 ngư i nhiễm mới phát hiện có: Nam l  1  ngư i (chiếm 

51,42%); nữ l  17 ngư i (chiếm 48,57%); có 24 trư ng hợp lây truy n qua 

đư ng tình dục (chiếm 6  57%);   trư ng hợp lây truy n qua đư ng máu 
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(chiếm 25,71%); phát hiện  2 trư ng hợp trẻ em < 15 tuổi nhiễm HIV 

(chiếm 5,71%);  

Số ngư i nhiễm HIV phát hiện năm 2 1  tập trung ở các huyện là: Cao 

L c ( 5 ngư i); Thành phố Lạng Sơn (   ngư i) );  r ng Định ( 2 ngư i); Chi 

Lăng ( 2 ngư i);  ăn Quan  ( 1 ngư i); L c Bình ( 6 ngư i);  Hữu Lũng ( 5 

ngư i); Bắc Sơn (5 ngư i). 

                     (Phụ lục I - Số liệu chi tiết tại Bảng 3,4,5,6) 

2. Tình hình đối tượng hành vi nguy cơ cao 

Tình hình nghiện ma túy ở Lạng Sơn c n diễn biến phức tạp, khó kiểm 

soát, theo kết quả khảo sát của Công An t nh Lạng Sơn tính đến 14/12/2019, 

toàn t nh có 3.112 ngư i nghiện ma túy có hồ  ơ quản lý  có 251 ngư i cai 

nghiệm bắt bu c tại Cơ  ở cai nghiện  đa  ố là tiêm chích heroin; tình trạng sử 

dụng ma túy tổng hợ  trong thanh niên  đối tượng có ti n án, ti n sự, không có 

việc làm ổn định còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, những số liệu thống kê trên 

chủ yếu dựa trên danh sách những ngư i nghiện ma tuý quản lý được tại các xã, 

 hư ng hoặc đang đi u trị thay thế Methadone tại c c cơ  ở đi u trị thay thế trên 

toàn t nh, trên thực tế số lượng ngư i NCMT có thể cao hơn do những ngư i 

mới nghiện chích thư ng có xu hướng che dấu hành vi của mình. 

Số ngư i nhiễm     trong nhóm ngư i nghiện ma túy ở Lạng Sơn lu n 

chiếm tỷ lệ cao; Cùng với diễn biến của tình hình sử dụng ma tuý tại Lạng Sơn  

những h nh  i tiêm chích kh ng an to n đã được đ  cậ  như m t nguyên nhân 

chính l m gia tăng số ngư i nhiễm HIV tại Lạng Sơn; Kết quả giám sát trọng 

điểm h ng năm cho thấy hình thái lây nhiễm HIV tại Lạng Sơn  ẫn tập trung ở 

ngư i TCMT, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm TCMT cao nhất   o năm 2  4 l  

 1 2%  au đó giảm dần  năm 2  7 l  2  5 %  năm 2008 giảm xuống l  26% đến 

năm 2 14 giảm xuống c n 8,94%    năm 2 16 l  5,0%(do Lạng Sơn triển khai 

mạnh mẽ công tác can thiệp giảm hại trong nhóm TCMT bằng trao đổi và cung 

cấp BKT sạch);tuy nhiên 72,65% ngư i nhiễm     lũ  tích hiện na   ẫn l  do 

lâ  tru  n qua đư ng m u (chủ  ếu l   CM ). 

Tình hình mại dâm: Từ 2017 t nh Lạng  ơn có dịch thấp không thu c t nh 

thực hiện giám sát trọng điểm, hiện tại không có số liệu v  phụ nữ bán dâm, tỷ 

lệ nhiễm HIV trong nhóm PNBD qua giám sát trọng điểm năm 2016 là 6,67% ( 

tỷ lệ chung trong toàn quốc l  2   %). Địa b n có ngu  cơ cao    tệ nạn mại 

dâm là: Thành phố Lạng Sơn;  hị trấn Cao L c, Thị trấn Đồng Đăng  hu ện 

Cao L c; Khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Tân Mỹ thu c huyện  ăn Lãng; Cửa 

khẩu Chi Ma thu c huyện L c Bình; dọc Quốc l  1A thu c địa bàn huyện Chi 

Lăng   ữu Lũng. 

(Phụ lục I -Bảng 7: Phân bố người thuộc nhóm hành vi nguy cơ tại địa phương) 
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Phần II 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2019 

 

  I. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

  rong năm 2 19, các ch  tiêu chuyên môn cơ bản đ u đạt     ượt so với 

kế hoạch  

(Phụ lục II -Bảng 8. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019). 

 II.Công tác quản lý, chỉ đạo 
Năm 2 19, Ban ch  đạo 138 t nh, Sở Y tế Lạng Sơn ban h nh c c  ăn bản 

ch  đạo  đồng th i ch  đạo tổ chức kiểm tra giám sát, cụ thể như  au: 

 Ban ch  đạo 138 của t nh ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ng   

31/01/2019 v  Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS t nh Lạng Sơn năm 2 19, 

đồng th i ban h nh  ăn bản  ướng dẫn triển khai kế hoạch phòng, chống 

HIV/A DS năm 2 19; 

Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ng   29/5/2019 của BCĐ 1   t nh v  việc Kế 

hoạch triển khai " h ng cao điểm Dự phòng lây truy n HIV từ mẹ  ang con” 

năm 2 19 từ ngày 01/6-30/6/2019với chủ đ  “ Mẹ không có HIV con không 

nhiễm HIV ”; 

Kế hoạch số 148/KH-BCĐ ng   20/11/2019 của BCĐ 1   t nh v  việc 

triển khai th ng h nh đ ng quốc gia phòng, chống    /A DS năm 2 19 từ ngày 

10/11 – 10/12/2019 với chủ đ “Cùng h nh đ ng để kết thúc dịch AIDS!”.  

Sở Y tế ban hành Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 10/01/2019 v  việc 

công bố xã   hư ng trọng điểm v     /A DS năm 2 19; 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án Phòng, chống HIV/AIDS thu c 

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số t nh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; 

Sở   tế ban h nh c c  ăn bản ch  đạo thực hiện c c  h ng tư  Qu ết 

định... của B    tế mới ban h nh    chăm  óc đi u trị ngư i nhiễm    /A DS  

bảo hiểm   tế cho ngư i nhiễm  tư  ấn xét nghiệm      thống kê b o c o...; 

Tổ chức giám sát, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật triển khai chương trình gi m 

  t    tru  n th ng tha  đổi h nh  i; đi u trị AR ;  Đi u trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đối với 11/11 huyện, thành phố.  

III. Kết quả triển khai các hoạt động chuyên môn 

1. Can thiệp, dự phòng và giám sát dịch 

1.1. Can thiệp, dự phòng cho nhóm NCMT: 

 Triển khai các hoạt đ ng can thiệp giảm hại dự phòng lây nhiễm HIV tại 

c ng đồng với các hình thức can thiệp thông qua nhóm tuyên truy n  iên đồng 
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đẳng (25 ngư i) truy n thông và phát trực tiếp BKT, BCS, thu gom; can thiệp 

tại c c điểm cấp phát cố định. 

 - Số NCMT tiếp cận với chương trình BK   ạch: 2119/2674 (số có danh 

sách quản lý) đạt 79,24% (kế hoạch 65%)  ượt ch  tiêu giao 

 - Số NCMT tiếp cận với chương trình BCS:  2  ngư i 

 - Vợ/chồng/ban tình của ngư i nhiễm     được tiếp cận với BKT 613 

chiếc ngư i; BCS 775 ngư i. 

 - Số ngư i NCM  tham gia đi u trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế Methadone: 1566 ngư i  đạt 101,9% (ch  tiêu giao 1500 

ngư i) 

1.2. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế  

 ính đến ngày 31/12/2019 toàn t nh có 10 cơ  ở đi u trị nghiện c c chất 

dạng thuốc  hiện bằng thuốc thay thế Methadone đặt tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, Trung tâm cai nghiện, TTYT các huyện:  r ng Định   ăn Lãng  L c 

Bình, Hữu Lũng  Chi Lăng  Bắc Sơn   ăn Quan  PKĐKK  Đồng Đăng (huyện 

Cao L c)    9 điểm cấ   h t thuốc, trong đó:  

- Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có 03 vệ tinh gồm điểm cấp phát 

thuốc: Trạm Y tế  hư ng Đ ng Kinh ( PLS);  rung tâm   tế huyện Cao L c; 

Ph ng Kh m Đa khoa Khu  ực Ba Sơn (huyện Cao L c). 

- Tại  ăn Lãng có  2 điểm cấp phát thuốc: Trạm Y tế xã Tân Mỹ   rạm   

tế xã  hanh Long; 

- Tại Bắc Sơn có    điểm cấp phát thuốc: Trạm Y tế xã Tô Hiệu (huyện 

Bình Gia)  PKĐKK  Ngã  ai  xã  ũ Lễ và xã Trấn Yên  

- Tại L c Bình có  1 điểm cấp phát thuốc: Trạm Y tế Na Dương; 

 Tổng số bệnh nhân hiện đang đi u trị trên toàn t nh là 1.566 bệnh nhân 

(so với ch  tiêu được giao tại Quyết định 1   /QĐ-TT là 800 bệnh nhân)  đạt 

195% ch  tiêu giao; so với ch  tiêu của t nh giao cho ngành Y tế: 1.566/1.500  

đạt 104%; 

 - Đa  ố bệnh nhân tuân thủ đi u trị tốt, tuy nhiên có 24,7% bệnh nhân bỏ 

trị (do vi phạm pháp luật và tự bỏ). 

 - Công tác quản lý thuốc Methadone được thực hiện theo đúng c c qu  

định của B  Y tế. 

- Tiếp tục du  trì thu  hí dịch  ụ đi u trị nghiện c c chất dạng thuốc  hiện 

bằng thuốc tha  thế theo Qu ết định  ố 2105/QĐ-UBND ng   17/11/2 15    

 iệc khung gi  dịch  ụ đi u trị nghiện c c chất dạng thuốc  hiện bằng thuốc 

tha  thế tại c c cơ  ở   tế nh  nước trên địa b n t nh Lạng Sơn bắt đầu từ 

 1/ 1/2 16 để đảm bảo nguồn lực cho hoạt đ ng của chương trình. 
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1.3. Truyền thông thay đổi hành vi  

Công tác truy n thông có sự phối hợp tốt với c c Ban  Ng nh  đo n thể từ 

t nh đến cơ  ở trong công tác thông tin, giáo dục, truy n thông phòng chống 

   /A DS như:   nh Đo n thanh niên;   i Liên hiệp phụ nữ t nh; Công an t nh; 

Sở Giáo dục    đ o tạo; Sở  ăn hóa   hể thao và Du lịch; Sở Lao đ ng - 

 hương binh    Xã h i  Đ i Ph t thanh     ru  n hình t nh…N i dung truy n 

thông lồng ghép phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống các tệ nạn xã h i; 

truy n thông v  Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra h i chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở ngư i; v  các biện pháp can thiệp giảm hại; v  chống kỳ thị 

phân biệt    đối xử; truy n thông v  K-K (không phát hiện = không lây 

nhiễm)...Thông tin v     /A DS được đăng tải trên Bản tin của ngành Y tế, 

b o  đ i  h t thanh  tru  n hình t nh tậ  trung   o  2 đợt cao điểm trong năm l  

"Tháng dự phòng lây truy n HIV từ mẹ sang con" từ ngày 01-30/6/2019 và " 

 h ng   nh đ ng quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" từ ngày 10/11 đến ngày 

10/12/2019; Hình thức    đối tượng truy n thông truy n th ng đa dạng, phong 

 hú  thu hút được nhi u ngư i nhiễm HIV tham gia vào các hoạt đ ng như: Mít 

tinh diễu hành quần chúng ; truy n thông trực tiếp tại c ng đồng; tuyên truy n 

qua t  rơi   a no      hích... 

1.4. Tư vấn, xét nghiệm HIV 

Du  trì  h ng xét nghiệm khẳng định     theo qu  định của B  Y tế tại 

Trung tâm Kiểm  o t bệnh tật t nh;  

Trung tâm Y tế các huyện, TP; các bệnh  iện tuyến t nh (B ĐK  Bệnh 

viên Phổi) đ u triển khai phòng xét nghiệm sàng lọc HIV theo Nghị định số 

75/2 16/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ Qu  định đi u kiện thực hiện 

xét nghiệm HIV.  

 Tổng số mẫu được xét nghiệm   ng lọc     trong to n t nh (tính đến 

ngày 30/11/2019) là 32.863 mẫu  trong đó  h t hiện 53 mẫu     ( )   au khi r  

 o t c n 35 trư ng hợ      ( ) đưa   o danh   ch quản lý  cụ thể l : Ngư i 

nghiện chích ma tuý: 06 ngư i; tình dục khác giới: 22 ngư i; tình dục đồng giới: 

01; bệnh nhân Lao:  1 ngư i; phụ nữ mang thai: 02 ngư i; Trẻ em: 02 ngư i; 

đối tượng khác: 01. 

Danh sách các bệnh nhân được phát hiện đ u được quản lý trong phần 

m m HIV info; số ngư i nhiễm HIV còn sống so với số liệu ước tính của Cục 

Phòng chống    /A DS năm 2019 là 912/1101 = 82,83% (mục tiêu năm 2 19 

là 85% số ngư i nhiễm biết được tình trạng nhiễm HIV của mình). 

2. Điều trị ARV và  ự ph ng l y truyền HIV t  m   ang con 

2.1. Điều trị ARV (Số liệu tính đến 31/12/2019) 

Năm 2 19, duy trì hoạt đ ng của 6  h ng kh m đi u trị ARV tại: Bệnh 

viện Đa khoa t nh, Trung tâm Y tế các huyện: Cao L c   r ng Định, L c Bình, 

Hữu Lũng   ăn Lãng. 
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 ính đến ngày 31/12/2019, Số bệnh nhân đi u trị ARV tại th i điểm báo 

cáo là 709 bệnh nhân (688 bệnh nhân đi u trị tại t nh; 21 bệnh nhân đang đi u trị 

ở ngoại t nh)   trong đó: 

-  691 bệnh nhân ngư i lớn 

-  18 trẻ em dưới 15 tuổi (03 trẻ đi u trị ngoại t nh).  

Riêng trong năm 2 19 phát hiện 35 ngư i nhiễm HIV, có 31 ngư i được 

tiếp cận đi u trị; 01 ngư i đã tử vong ngay sau phát hiện, 01 phạm nhân, 

02chuyển đi t nh khác không quản lý được 

Số bệnh nhân có thẻ BHYT là 688/688 (3 bệnh nhân trong trại giam, 3 

bệnh nhân trại cai nghiện) bệnh nhân đạt 100%. 

Tỷ lệ bệnh nhân đang đi u trị ARV so với số ngư i nhiễm HIV/AIDS còn 

sống quản lý được chiếm 77,74% (709/912) (Mục tiêu đến năm 2 2  l    %). 

Số bệnh nhân theo dõi nghi ng  thất bại đi u trị qua xét nghiệm đo tải 

lượng vi rút là 60 bệnh nhân; trong đó có 57 bệnh nhân có tải lượng  i rút dưới 

ngưỡng phát hiện, chiếm 95%. 

2.2. Dự phòng lây truyền HIV t  m  sang con 

- Số phụ nữ mang thai đến khám thai lần đầu tại cơ  ở y tế: 15.049 ngư i; 

 - Số phụ nữ đến kh m thai được tư  ấn trước xét nghiệm: 13.390 ngư i; 

 - Số phụ nữ đến kh m thai được XN HIV: 13.390 ngư i (đạt 88,97%) 

 - Số PNMT có kết quả xét nghiệm     dương tính trong năm : 02 

 - Số PNMT nhiễm HIV sinh con  trong kỳ báo cáo: 18 ngư i  trong đó: 

  Phát hiện trong quá trình chuyển dạ: 02 

  Phát hiện trong quá trình mang thai: 0 

  Đang đi u trị ARV sinh con: 06 

 - Đi u trị dự phòng LTMC: mẹ 8 

- Số trẻ đẻ sống    được đi u trị dự phòng: 8 

- Số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm     ( ) được làm xét nghiệm và nhận kết 

quả  dưới 18 tháng tuổi: 06 trẻ  

- Số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm     ( ) được làm xét nghiệm có kết quả 

dương tính:  . 

 Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm     được đi u trị thuốc ARV và con của 

họ được dự phòng lây truy n HIV từ mẹ sang con bằng thuốc AR  đạt 100% 

(8/8cặp mẹ-con);Ch  tiêu kế hoạch là 95%. 

3. Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS    

3.1 . Tăng cường năng lực lĩnh vực can thiệp, dự phòng, giám sát 

dịch: 
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Tổ chức tập huấn đi u trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế Methadone cho Trung tâm Y tế các huyện và Trung tâm chữa bệnh - 

giáo dục  lao đ ng xã h i t nh và cấp giấy chứng nhận cho 52 học viên tham gia 

tập huấn. 

Ngoài ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế các 

huyện tổ chức tập huấn cho 226 cán b  y tế xã   hư ng, thị trấn v  tư  ấn xét 

nghiệm HIV bằng  hương  h   lẫy mẫu xét nghiệm đầu ngón tay; chẩn đo n    

hỗ trợ đi u trị nghiện các chất dạng thuốc phiện và nghiện các chất dạng 

Amphetamine và cấp giấy chứng nhận cho 419 học viên tham gia tập huấn. 

3.2.Tăng cường năng lực lĩnh vực điều trị A V và  ự ph ng l y 

truyền HIV t  m   ang con: 

- C ng t c đi u trị AR     dự  h ng lâ  tru  n     từ mẹ  ang con 

thư ng xu ên đ n đốc và ch  đạo sát sao.  

- Tổ chức tập huấn nâng cao, cập nhật kiến thức v  đi u trị ARV, lây 

truy n HIV từ mẹ sang con cho các cán b  tuyến huyện    B  ĐK t nh. 

- Tập huấn cho cán b  chuyên trách huyện, các phòng khám ngoại trú 

HIV v  Can thiệ  du  trì ngư i bệnh trong di u trị HIV/AIDS 

3.3. Kiểm tra, theo  õi, đánh giá 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát công tác phòng, chống 

   /A DS đối với tuyến huyện, thành phố, tuyến xã/ hư ng định kỳ 6 

tháng/lần. Ngoài ra tổ chức giám sát thu c c c lĩnh  ực như đi u trị ARV, 

Methadone 3 tháng/lần; đồng th i gi m   t đ t xuất. Tổ chức giao ban công tác 

phòng, chống HIV/AIDS định kỳ quý  năm đối với các cán b  chuyên trách 

phòng, chống    /A DS theo c c qu  định hiện h nh   ơ kết, tổng kết năm. 

Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn và cập nhật  phần m m quản lý đi u 

trị AR  đối với tuyến dưới đảm bảo chất lượng c ng t c chăm  óc  đi u trị đạt 

hiệu quả.  

Quản lý, giám sát, hỗ trợ cập nhật phần m m HIV info các tuyến đảm bảo 

quản lý số liệu HIV thống nhất từ t nh đến huyện và xã.  

3.4. Nghiên cứu khoa học 

 rong năm 2 19 khoa có triển khai 01đ  tài nghiên cứu khoa học  với tên 

đ  t i “Khảo sát sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế của bệnh 

nhân    /A DS đang đi u trị ARV tại t nh Lạng Sơn năm 2 1 ”, tuy nhiên 

chưa bảo vệ được do th i gian thu thập số liệu kéo d i hơn dự kiến khoa xin gia 

hạn bảo vệ đ  t i   o đầu năm 2 2 . 

3.5. Đầu tư trang thiết bị và cơ  ở vật chất 

Cơ  ở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS 

cơ bản đ   ứng được nhu cầu hoạt đ ng phòng, chống HIV/AIDS. Trụ sở làm 

việc có sự tha  đổi    đã ổn định, trang thiết bị chuyên môn        cơ bản đ   

ứng nhiệm  ụ. Cơ  ở vật chất c c cơ  ở đi u trị nghiện các chất dạng thuốc 
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phiện bằng thuôc thay thế Methadone, phòng xét nghiệm khẳng định, xét sàng 

lọc đảm bảo tiêu chuẩn của B  Y tế qu  định;  u  nhiên thiếu m   xét nghiệm 

đo tải lượng  i rút    m   đếm tế b o CD4 đã hỏng    xuống cấ . 

4. Tạo môi trường thuận lợi triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS 

4.1.  Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức dựa vào cộng 

đồng, doanh nghiệp xã hội 

  Truy n thông phòng,chống HIV/AIDS tiếp tục được triển khai với sự tham 

gia và phối hợp của các Ban, ngành, các tổ chức chính trị xã h i như ng nh  ăn 

hóa, Thể thao và Du lịch  Đo n  hanh niên  C ng an    i phụ nữ  Đ i  h t thanh 

truy n hình, Báo Lạng Sơn từ t nh đến cơ  ở trên cơ  ở chức năng nhiệm vụ của 

c c ban  ng nh    đồng th i truy n thông lồng ghép phòng, chống AIDS với phòng 

chống ma túy và các tệ nạn xã h i ...thực hiện thông qua nhi u hình thức 

4.2. Vận động sự tham gia của chính quyền địa phương các cấp 

 Công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn nhận được sự quan tâm, ch  đạo 

sát sao và sự phối hợ   đồng thuận của các cấp chính quy n  Ban  ng nh  đo n 

thể, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong công tác phòng chống 

HIV/AIDS. Đặc biệt  trong năm 2 19 để triển khai mở r ng có hiệu quả Chương 

trình đi u trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, 

lãnh đạo các cấp chính quy n địa  hương trên địa bàn t nh đã nỗ lực và tạo mọi 

đi u kiện thuận lợi nhằm hoàn thành các mục tiêu Chính phủ giao.  

 4.3. Hoạt động về giới liên quan đến HIV/AIDS 

 Theo số liệu báo cáo, tỷ lệ phụ nữ nhiễm    /A DS lũ  tích đến nay 

chiếm 21,63%, tuy nhiên tỷ lệ n   tăng qua c c năm  năm 2 15: tỷ lệ nữ phát 

hiện nhiễm HIV l  4  5%  năm 2 16: l   6 4%; năm 2 17: 37,5%; năm 2 1 : 

37,93% vàtỷ lệ lây truy n HIV từ mẹ sang con là 2,6%.  Hoạt đ ng  phòng, 

chống    /A DS lu n được quan tâm v  giới, hằng năm đ u d nh kinh  hí để 

mua sinh phẩm xét nghiệm cho phụ nữ có thai; phối hợp với H i phụ nữ các cấp 

tăng cư ng truy n thông v     /A DS đến c c đối tượng chị em phụ nữ... 

5. Mua sắm, đấu thầu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và vật dụng y tế 

 Công tác mua sắm  đấu thầu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và vật dụng y 

tế thực hiện theo đúng c c qu  định của pháp luật.  rong năm 2 19, m t số 

danh mục như mua  inh  hẩm, test thử chất ma tú  trong nước tiểu phục vụ 

công tác xét nghiệm   ng lọc     cho  hụ nữ có thai    ngư i có ngu  cơ. 

 6. Tình hình sử dụng kinh phí năm 2019 

Tổng kinh phí phòng, chống HIV được cấp năm 2 19 là 2.471.000.000 

đồng  trong đó: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 783.   .    đồng; 

+ Phân bổ cho Trung tâm Y tế 11 huyện, TP: 1.688.   .    đồng; 

+ Các ban ngành tuyến t nh: 13 .   .    đồng. 



11 

 

-Kinh phí thu giá dịch vụ đi u trị thay thế, xét nghiệm HIV: Thực hiện 

theo Qu  định của UBND t nh. 

 (Phụ lục 2 - Bảng 9. Tổng hợp kinh phí phòng, chống HIV/AIDS năm 2019). 

IV. Khó khăn, tồn tại và khuyến nghị 

1. Khó khăn, tồn tại 

a. Khó khăn 

 Tình hình lây nhiễm      qua đư ng quan hệ tình dục không an toàn có 

xu thế tăng khó kiểm soát; tình hình nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma 

túy và phụ nữ mại dâm mặc dù có giảm  tu  nhiên h nh  i ngu  cơ lâ  nhiễm 

HIV vẫn cao do tình hình sử dụng  ma tú   đặc biệt ma túy dạng đ   ma tú  tổng 

hợp diễn biến phức tạp. 

 Vấn đ  kỳ thị phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại trong nhân dân  đặc biệt đối 

với các xã vùng sâu, vùng xa. 

 Công tác can thiệp giảm tác hại dự  h ng     trong nhóm ngu  cơ cao 

sau khi các dự án tài trợ đã kết thúc không duy trì đến giữa năm 2 1  hoạt 

đ ngcan thiệp mới được tiếp tục được triển khai thông qua các hoạt đ ng của 25 

giáo dục viên đồng đẳng(đồng đẳng viên) và các C ng tác viên tuyến xã. 

 Chất lượng đi u trị ARV tại m t số phòng khám ngoại trú còn nhi u hạn 

chế, tỷ lệ bệnh nhân được làm xét nghiệm đo tải lượng  i rút theo dõi  đ nh gi   

qu  trình đi u trị còn chậm do phải chuyển mẫu đến nơi có đủ đi u kiện xét 

nghiệm và thanh toán với BHYT (t nh chưa có đơn  ị nào cung cấ  được dịch 

vụ);tỷ lệ bệnh nhân tham gia đi u trị ARV so với ngư i nhiễm HIV/AIDS còn 

sống mới chiếm trên 70%;  

 Kinh phí của t nh dành cho hoạt đ ng phòng, chống    /A DS chưa đ   

ứng được nhu cầu. Nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm và kết thúc. 

 b. Tồn tại 

 - Năng lực hệ thống theo dõi giám sát còn hạn chế  chưa đủ khả năng để 

ước tính và dự báo tình hình dịch. 

 - Công tác thống kê, báo cáo m t số đơn  ị gửi báo cáo chậm, n i dung 

báo cáo thiếu  chưa có đầ  đủ báo cáo của các ban, ngành. 

 - Việc thực hiện Phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS 

hiệu quả chưa cao. 

2. Khuyến nghị chính 

-  ăng cư ng tư  ấn xét nghiệm     cho  hụ nữ mang thai    dự  h ng 
lâ  nhiễm     từ mẹ  ang con. 

-  iế  tục tăng cư ng c ng t c th ng tin  gi o dục tru  n th ng tha  đổi 
h nh  i nhằm: thực hiện mục tiêu tăng cư ng tu ên tru  n trong nhân dân để 

hiểu đúng    biết c ch dự  h ng lâ  nhiễm    /A DS; tru  n th ng    K=K; 

giảm kỷ thị  hân biệt đối xử   Bảo hiểm   tế đối  ới ngư i nhiễm    /A DS  
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đặc biệt chú trọng đến những xã  ùng  âu   ùng xa   ùng đặc biệt khó khăn của 

t nh;  ăng cư ng  ự tham gia của c c ban ng nh    c ng đồng trong  h ng  

chống    /A DS. 

-  iế  tục triển khai Chương trình can thiệ  giảm t c hại cho nhóm nghiện 

chích ma tú      hụ nữ b n dâm như Chương trình bơm kim tiêm  bao cao  u. 

-  iế  tục triển khai đi u trị nghiện c c chất dạng thuốc  hiện bằng thuốc 
tha  thế Methadone;  riển khai có hiệu quả  iệc thu  hí theo khung gi  dịch  ụ 

đi u trị tha  thế theo đúng qu  định. 

- Nâng cao năng lực  h ng chống    /A DS đồng b  cả   tu ến (t nh  
hu ện  xã  hư ng). 

- Đảm bảo kinh  hí của t nh cấ  cho hoạt đ ng  h ng  chống    /A DS 
trong giai đoạn 2 16-2 2  theo kế hoạch của UBND t nh  hê du ệt. 

 

Phần III 

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HIV/AI S NĂM 2020 

 

I. Mục tiêu, chỉ tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Khống chế tỷ lệ nhiễm    /A DS trong c ng đồng dân cư dưới    %; Giảm 

 ố ngư i nhiễm     mới   ố ngư i chu ển  ang A DS     ố ngư i tử  ong do 

   /A DS h ng năm. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu cụ thể toàn quốc  phấn đấu đến năm 2020 

- Giảm 25% số nhiễm HIV phát hiện mới qua đư ng tiêm chích ma túy, 

giảm 20% số nhiễm HIV phát hiện mới qua quan hệ tình dục, so với năm 2 15;  

- ăng cư ng các hoạt đ ng phòng, chống    /A DS  hướng đến mục tiêu 

90-90-   (  % ngư i nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản thân; 90% 

ngư i chẩn đo n nhiễm     được đi u trị AR ;   % ngư i nhiễm     đi u trị 

ARV có tải lượng  iru  dưới ngưỡng lây truy n)   o năm 2 2 . 

2.2. Mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn cụ thể của tỉnh năm 2020 

- Giảm 25% số nhiễm HIV phát hiện mới qua tiêm chích ma túy so với 

năm 2 15; 

- Giảm 20% số nhiễm HIV mới phát hiện qua quan hệ tình dục so với năm 

2015; 

- 1.5   ngư i nghiện chích ma tú  tham gia đi u trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc thuốc khác; 

- 90% ngư i nhiễm     biết tình trạng nhiễm của mình; 

- 90% ngư i nhiễm     diện quản lý được đi u trị AR ; 
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-   % bệnh nhân đi u trị AR  có tải lượng     thấ  dưới ngưỡng ức 

chế; 

- 100% bệnh nhân đi u trị ARV có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) 

- 100% bệnh nhân tham gia đi u trị ARV có thẻ BHYT được cung cấp 

dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế. 

3. Chỉ tiêu chuyên môn năm 2020:(Biểu chi tiết tại bảng 10)  

4. Chỉ tiêu giao cho các huyện thành phố 2020: (Phụ lục III- Bảng 11). 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Can thiệp, dự phòng vàTruyền thông thay đổi hành vi  

Mục tiêu1: Giảm 25% số nhiễm HIV phát hiện mới qua tiêm chích ma 

túy so với năm 2 15: 

- Duy trì  mạng lưới đồng đẳng  iên  hân  h t    hướng dẫn sử dụng bao 

cao  u  bơm kim tiêm sạch;Tiếp tục du  trì  iệc phân phát miễn phí BKT sạch 

thông qua đồng đẳng viên, c c điểm cung cấp BKT, c ng tác viên, nhân viên Y 

tế thôn bản. Tạo sự sẵn có BKT; 

- Ch  đạo tăng cư ng các hoạt đ ng vận đ ng, truy n th ng cho chương 

trình BKT: Lồng ghé  để tuyên truy n, vận đ ng lãnh đạo chính quy n địa 

 hương  c c ban ng nh đo n thể liên quan các cấp và c ng đồng ủng h  và tham 

gia chương trình BK ; tru  n th ng trên c c  hương tiện th ng tin đại chúng. 

Thực hiện truy n thông trực tiếp cho nhóm NCMT thông qua các hình thức như 

tổ chức các buổi nói chuyện, tổ chức sinh hoạt nhóm định kỳ giữa c c đối tượng 

để cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận được với các dịch vụ can 

thiệp dự  h ng    đi u trị khác. 

 - Tổ chức truy n thông tại các xã trọng điểm, các xã biên giới v  can thiệp 

giảm hại và dự phòng HIV/AIDS; 

- Thiết kế và sản xuất các tài liệu truy n thông v  chương trình BK ; 

 - Phối hợp với Trung tâm cai nghiện ma túy t nh, Trại tạm giam Yên 

Trạch tổ chức Tuyên truy n v  phòng, chống    /A DS    chương trình can 

thiệp giảm tác hại. 

 - Định kỳ gi m   t  đ nh gi   hỗ trợ kỹ thuật cho c c hu ện, thành phố 

triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại. 

Mục tiêu 2: Giảm 20% số nhiễm HIV mới phát hiện qua quan hệ tình dục 

so với năm 2 15. 

- Thiết lập mạng lưới  hân  h t    hướng dẫn sử dụng BCS đúng c ch;  

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

thông qua các kênh phân phát khác nhau: 

+ Miễn phí: Qua kênh tuyên truy n  iên đồng đẳng, công tác viên. 
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+ Tiếp thị xã h i: Dựa vào các nhà thuốc, tuyên truy n  iên đồng đẳng, 

c c nh  h ng  khu  ui chơi giải trí và khách sạn. 

- Truy n thông trực tiếp kiến thức v  dự phòng lây nhiễm      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 truy n qua đư ng tình dục 

(L QĐ D) cho c c nhóm đối tượng có h nh  i ngu  cơ cao; 

- Tổ chức các buổi nói chuyện với nhóm đối tượng có nguy cơ cao thông 

qua các buổi h i thảo, gặp mặt... 

-Vận đ ng sựủng h , tạo sự đồng thuận của chính quy n địa  hương c c 

cấp, chủ các nhà ngh , khách sạn và c ng đồng dân cư cho  iệc triển khai 

chương trình; 

- Xây dựng, in ấn và phân phát các tài liệu truy n th ng như t  rơi    ch 

mỏng v  chương trình BCS.  

- Cung cấp các ấn phẩm khuyến khích sử dụng BCS; 

- Cung cấ   hướng dẫn sử dụng BCS, chất b i trơn. 

Mục tiêu 3:1.5   ngư i được đi u trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế. 

- Tuyên truy n, vận đ ng c c ban  ng nh  đo n thể    nhân dân trên địa 

bàn ủng h  triển khai chương trình; ru  n th ng trên  hương tiện th ng tin đại 

chúng v  đi u trị thay thế Methadone; 

-  Duy trì hoạt đ ng hiệu quả 1   cơ  ở đi u trị thay thế Methadone đặt tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật t nh, TTYT các huyện:  r ng Định   ăn Lãng  

L c Bình, Hữu Lũng  Chi Lăng  Bắc Sơn   ăn Quan  Đồng Đăng Cao L c, 

Trung tâm cai nghiện và 09 điểm cấp phát thuốc, cụ thể là:  

+ Tại TT Kiểm soát bệnh tật có 03 vệ tinh gồm điểm cấp phát thuốc: 

Trạm Y tế  hư ng Đ ng Kinh ( PLS);  rung tâm   tế huyện Cao L c; Phòng 

Kh m Đa khoa Khu  ực Ba Sơn  hu ện Cao L c 

+ Tại  ăn Lãng có  2 điểm cấp phát thuốc: Trạm Y tế xã Tân Mỹ   rạm 

  tế xã  hanh Long. 

+ Tại Bắc Sơn có  3 điểm cấp phát thuốc: Trạm Y tế xã Tô Hiệu thu c 

huyện Bình Gia  PKĐKK  Ngã  ai thu c xã  ũ Lễ và xã Trấn Yên  

+ Tại L c Bình có  1 điểm cấp phát thuốc: Trạm Y tế Na Dương 

-  ăng cư ng tư  ấn xét nghiệm HIV cho bệnh nhân tham gia đi u trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; đồng th i 

giới thiệu chuyển tiế  c c trư ng hợp nhiễm     đến c c cơ  ở đi u trị ARV; 

- Tổ chức tập huấn mới  đ o tạo nâng cao  đ o tạo lại v  chương trình 

đi u trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đảm bảo đủ nhân 

lực cho hoạt đ ng thư ng xuyên và mở r ng chương trình; 
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 - Xây dựng hệ thống kết nối c c cơ  ở đi u trị  cơ chế chuyển gửi bệnh 

nhân giữa c c cơ  ở y tế khác; 

- Ch  đạo tổ chức tuyên truy n v  Chương trình đi u trị nghiện c c chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; vận đ ng, giới thiệu ngư i 

nghiện tham gia đi u trị; quản lý, giáo dục và hỗ trợ ngư i nghiện tham gia 

Chương trình. 

- Ban h nh qu  định    chính   ch hỗ trợ ngư i tham gia nghiện đi u trị 

nghiện c c CD P thu c đối tượng chính   ch theo qu  định của Nghị Định 

90/2016/NĐ-CP của Chính  hủ. 

- Xây dựng, in ấn và phân phát các tài liệu truy n th ng như t  rơi    ch 

mỏng v  chương trình Methadone. 

-  ăng cư ng thu và quản lý phí dịch vụ đi u trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo đúng qu  định hiện hành. 

-  ăng cư ng quản lý, sử dụng, cấp phát thuốc Methadone theo đúng qu  

định hiện hành. 

- Sử dụng  ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý  đi u trị bệnh nhân 

bằng thuốc Methadone. 

Mục tiêu 4: ăng cư ng truy n thông cho ngư i dân trong đ  tuổi từ 15 

đến 49 hiểu biết đầ  đủ v  HIV/AIDS giảm dần sự kỳ thị, phân biệt đối xử với 

ngư i nhiễm HIV trong c ng đồng.    

- Cung cấ  th ng tin định kỳ cho đ i ngũ  hóng  iên  iết v  HIV qua gặp 

mặt báo chí/họp báo, tập huấn; Hỗ trợ kinh phí cho m t số bài viết  Đ i  h t 

thanh và truy n hình theo hình thức hợ  đồng cóđịnh hướng n i dung. Tổ chức 

các hoạt đ ng truy n th ng qua c c  hương tiện truy n th ng đại chúng,mạng xã 

h i… 

- Phát triển tài liệu truy n thông v     ;  hổ biến c c  ăn bản  h   luật 

liên quan đến HIV/AIDS cho cán b  chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS 

xã/ hư ng và c ng tác viên phòng, chống HIV/AIDS thôn/bản; 

- Tổ chức truy n thông, h i nghị, h i thảo nhân sự kiện  đặc biệt là Tháng 

cao điểm dự phòng lây truy n HIV từ mẹ  ang con     h ng h nh đ ng quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS.  

- Phối hợp với các sở  ban  ng nh  đo n thể, các tổ chức xã h i, tổ chức 

các hoạt đ ng truy n thông, vận đ ng cho đồng bào vùng biên giới, phòng, 

chống    /A DS nơi l m  iệc  trư ng học  cơ  ở khép kín và các nhóm dễ bị 

tổn thương kh c. 

- Thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống HIV/AIDS tại c ng đồng 

dân cư; M  hình phòng, chống    /A DS cho đồng bào dân t c thiểu số; Mô 

hình các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã h i tham gia phòng, chống HIV/AIDS và 

các mô hình dựa vào c ng đồng khác.                                                                            

2. Tư vấn xét nghiệm, và Giám sát dịchHIV/AIDS: 

Mục tiêu 5: 90% ngư i nhiễm     biết tình trạng nhiễm của mình. 
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- Du  trì  h ng xét nghiệm khẳng định     dương tính tại  rung tâm 

Kiểm soát bệnh tật t nh; đồng th i triển khai  1 đến 02 phòng xét nghiệm khẳng 

định HIV tại c c Cơ  ở khám chữa bệnh thu c Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố theo Qu  định của B  Y tế. 

 -  ăng cư ng giám sát hỗ trợ  đ o tạo đ i ngũ c n b  làm công tác xét 

nghiệm, thống kê, phân tích số liệu giám sát HIV/AIDS; 

 -  ăng cư ng công tác giám   t đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV theo 

Quyết định số  2/QĐ-BYT ngày 06/01/2015 của B  Y tế v  việc  ướng dẫn 

thực hiện đ nh gi   gi m   t hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm phục vụ công tác 

phòng, chống HIV/AIDS 

 - Đảm bảo năng lực hoạt đ ng của các phòng xét nghiệm phát hiện sàng 

lọc HIV tại các huyện, thành phố theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ  đảm bảo 1  % ngư i được xét nghiệm     được tư 

vấn trước và sau xét nghiệm, việc thông báo kết quả XN     ( ) tính được thực 

hiện theo  h ng tư  ố 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của B  Y tế. 

 - Thực hiện tư  ấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN) tại các phòng xét 

nghiệm sàng lọc và khẳng định theo qu  định của B  Y tế. 

- Tăng cư ng công tác tư  ấn xét nghiệm nhanh HIV tại c ng đồng theo 

Quyết định số 267 /Q Đ-BYT, ngày 27/4/2018 của B  trưởng B  Y tế v  

 ướng dẫn tư  ấn xét nghiệm HIV tại c ng đồng. 

- Triển khai tư  ấn xét nghiệm     trong cơ  ở khám bệnh, chữa bệnh 

theo c c qu  định hiện h nh  đặc biệt chú trọng phát hiện mới ngư i nhiễm HIV, 

chuyển gửi th nh c ng ngư i nhiễm HIV phát hiện trong cơ  ở khám bệnh chữa 

bệnh tham gia đi u trị ARV. 

- Tập huấn nâng cao năng lực, giám sát hỗ trợ kỹ thuật v  tư  ấn, xét 

nghiệm HIV chuyển gửi ngư i nhiễm HIV, theo dõi sau chuyển gửi. 

- Phối hợp các tổ chức c ng đồng, c ng tác viên, y tế thôn bản tìm kiếm 

những ngư i có ngu  cơ lâ  nhiễm     cao tham gia tư  ấn xét nghiêm HIV 

sớm    định kỳ theo hướng dẫn chuyên môn. 

- Phát triển và phân phối các loại tài liệu truy n thông nhằm nâng cao 

nhận thức v  lợi ích xét nghiệm HIV sớm, xét nghiệm HIV dựa vào c ng đồng 

và tự xét nghiệm HIV;  

- Quản lý c c trư ng hợp trẻ sinh từ mẹ nhiễm      tư  ấn, hỗ trợ trẻ sinh 

từ mẹ nhiễm HIV thực hiện xét nghiệm chẩn đo n  ớm bằng kỹ thuật giọt máu 

khô. Chuyển gửi các trư ng hợp trẻ có xét nghiệm PCR dương tính đến cơ  ở 

đi u trị HIV/AIDS 

- Cải thiện c ng t c xét nghiệm chẩn đo n  ớm cho trẻ dưới 1  th ng tuổi 

đảm bảo 1  % trẻ  inh ra từ mẹ nhiễm     được xét nghiệm chẩn đo n  ớm. 

- Tổ chức thực hiện c c chương trình ngoại kiểm, n i kiểm v  đảm bảo 

chất lượng phòng xét nghiệm HIV. 
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 - Tiếp tục triển khai rà  o t ngư i nhiễm HIV tại tuyến y tế cơ  ở  đảm 

bảo 100% các huyện báo cáo số liệu chương trình hằng quí trên hệ thống báo 

cáo trực tuyến giảm trùng lặp và thông tin ca bệnh được thu thậ  đầ  đủ 

- Duy trì báo cáo qua hệ thống phần m m trực tuyến xuống tuyến huyện, 

thành phố. 

- Triển khai công tác phòng lây truy n mẹ con (PLTMC) với những định 

hướng mới đối với các can thiệp v  PL MC như  au: (1)  ư vấn xét nghiệm 

HIV cho phụ nữ mang thai (PNMT) sớm, (2) Thuốc ARV cho PLTMC sớm. 

3. Điều trị ARV: 

Mục tiêu 6: 90% ngư i nhiễm HIV diện quản lý được đi u trị ARV;  

90% bệnh nhân mới đăng ký được dự phòng bằng Cotrimoxazol; 90% 

ngư i nhiễm HIV mới đăng ký đi u trị được dự phòng mắc lao bằng INH; 95% 

bệnh nhân HIV mắc lao được đi u trị ARV. 

- Tiếp tục kiện toàn và củng cố mạng lưới đi u trị HIV/AIDS tại 06 phòng 

khám ngoại trú đặt tại B ĐK    Trung tâm Y tế huyện, TP. 

- Tập huấn cập nhật hướng dẫn mới cho c c cơ  ở đi u trị thực hiện đi u 

trị AR  cho ngư i nhiễm     theo hướng dẫn của B  Y tế. 

- Xây dựng quy trình kết nối chuyển gửi và phản hồi giữa c c cơ  ở tư  ấn 

xét nghiệm HIV với cơ  ở đi u trị và theo dõi quản lý ca bệnh nhằm đảm bảo tất 

cả ngư i nhiễm     được phát hiện đ u được chuyển tiế  th nh c ng đến cơ  ở 

đi u trị HIV/AIDS. 

- Thực hiện khởi đ ng đi u trị ARV sớm cho tất cả c c trư ng hợp nhiễm 

HIV mới được phát hiện, nhằm tăng  ố ngư i nhiễm     được tiếp cận với đi u 

trị bằng thuốc ARV. 

- Đi u trị cho trẻ nhiễm HIV:  

+ Tập huấn, lồng ghé  đi u trị    tư  ấn HIV/AIDS trẻ em tại c c cơ  ở 

khám bệnh, chữa bệnh HIV tuyến huyện.  

+ Xây dựng l  trình và từng bước chuyển trẻ từ c c cơ  ở y tế tuyến trên 

v  đi u trị tiếp tục tại tuyến huyện, hỗ trợ trẻ tiếp cận với khám bệnh, chữa bệnh 

HIV qua BHYT. 

- Dự trù thuốc ARV kịp th i, phù hợp với từng cơ  ở đi u trị, bao gồm dự 

trù thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế, quản lý  đi u phối và sử dụng thuốc ARV. 

- Thực hiện bảo quản, báo cáo và cấp phát thuốc AR  theo hướng dẫn. 

- Thông tin, truy n thông v  đi u trị ARV sớm, tập trung cho quần thể có 

h nh  i ngu  cơ cao    ngư i nhiễm     chưa tiếp cận được với đi u trị. 

- Truy n th ng đại chúng    lợi ích của  iệc tiếp cận sớm các dịch vụ dự 

 h ng  xét nghiệm    đi u trị HIV; quảng bá các dịch vụ     bao gồm cả dự 

 h ng  xét nghiệm    đi u trị      lợi ích của  iệc tham gia bảo hiểm   tế … 

qua các kênh th ng tin đại chúng ...); 
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- Triển khai các chiến dịch truy n thông lồng ghép kết hợp với cung cấp 

dịch vụ xét nghiệm  chăm  óc    đi u trị cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa; 

- Tập huấn  hướng dẫn c c cơ  ở đi u trị HIV/AIDS v  tiêu chuẩn đi u trị 

dự phòng nhiễm trùng cơ h i bằng Cotrimoxazole cho ngư i nhiễm HIV. 

- C c cơ  ở đi u trị cung cấ  đi u trị dự phòng bằng Cotrimoxazole. 

- Tập huấn, giám sát, hỗ trợ  hướng dẫn c c cơ  ở đi u trị ARV triển khai 

hoạt đ ng cải thiện chất lượng đi u trị HIV/AIDS (HIVQUAL).Lồng ghép việc 

triển khai HIVQUAL vào việc đ nh gi  chất lượng bệnh viện. 

- Tổng hợp số liệu và có kế hoạch cải thiện chất lượng đi u trị trên cơ  ở 

kết quả đặc thù của từng cơ  ở y tế. 

Mục tiêu 7:  % bệnh nhân đi u trị AR  có tải lượng     thấ  dưới 

ngưỡng ức chế. 65% ngư i bệnh    /A DS được xét nghiệm tải lượng     

trong theo dõi đi u trị ARV. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm tải lượng HIV trong theo 

dõi đi u trị ARV thông qua quỹ bảo hiểm y tế. 

- Ch  định  xét nghiệm đo tải lượng     trong theo dõi đi u trị và xét 

nghiệm thư ng quy cho bệnh nhân đang đi u trị ARV thanh toán qua nguồn quỹ 

BHYT. 

- Nâng cao nhận thức cho cán b  y tế đi u trị HIV/AIDS v  sự cần thiết, 

quy trình thực hiện, kỹ năng tư  ấn cho bệnh nhân v  xét nghiệm tải lượng HIV. 

- Tập huấn, truy n thông lồng ghép K=K (không phát hiện vi rút = không 

lây nhiễm) 

- Tổng hợp, phân tích, theo dõi, báo cáo số liệu và tiến đ  thực hiện xét 

nghiệm tải lượng HIV đã được thực hiện. 

Mục tiêu 8:100% bệnh nhân đi u trị ARV có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) 

- Tiếp tục rà soát tất cả c c cơ  ở đi u trị    /A DS trên địa bàn v  các 

tiêu chuẩn khám chữa bệnh HIV qua BHYT. Triển khai các biện  h   để c c cơ 

sở đi u trị    /A DS đ   ứng được các yêu cầu khám chữa bệnh HIV qua 

BHYT. 

- Rà soát, phân loại c c trư ng hợp bệnh nhân có thẻ B    đang đi u trị 

AR .  ư  ấn, hỗ trợ bệnh nhân được khám chữa bệnh     qua B    đúng 

tuyến.  

-  ư  ấn, vận đ ng, hỗ trợ bệnh nhân đang đi u trị tham gia BHYT liên 

tục đảm bảo 95% có thẻ BHYT. 

- Cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh HIV qua BHYT, bao gồm xét 

nghiệm tải lượng HIV và xét nghiệm CD4. 

Mục tiêu9: 100% bệnh nhân tham gia đi u trị AR  được cung cấp dịch 

vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế. 
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- Truy n thông, tư  ấn cho ngư i bệnh v  lợi ích của việc tham gia 

BHYT. 

- Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh     cho ngư i nhiễm HIV có 

thẻ BHYT trong tất cả các lần ngư i bệnh đến khám  

- Tổng hợp số liệu, theo dõi tình hình tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh HIV qua BHYT tại từng cơ  ở đi u trị HIV/AIDS. 

-  u  đ ng hỗ trợ phần kinh phí cùng chi trả B    cho bệnh nhân đi u 

trị AR  bằng nguồn kinh  hí của Dự án Quỹ toàn cầu theo kế hoạch giai đoạn 

2019-2020. 

 4.Dự phòng lây truyền HIV t  m  sang con 

Mục tiêu: 95% phụ nữ mang thai nhiễm     được đi u trị dự phòng lây 

truy n HIV từ mẹ sang con: 

 ăng cư ng phát hiện và quản lý những trư ng hợp phụ nữ mang thai 

nhiễm HIV để được đi u trị thuốc ARV và con của họ được dự phòng lây truy n 

HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV. 

- Mua, cung cấp sinh phẩm xét nghiệm HIV cho phụ nữ có thai đồng th i 

tăng cư ng tư  ấn và xét nghiệm HIV cho phụ nữ có thai. 

- Tăng cư ng phối hợp giữa hệ thống chăm  óc  ức khỏe sinh sản với hệ 

thống đi u trị HIV/AIDS. 

- Xây dựng quy trình kết nối chuyển gửi, phản hồi giữa c c cơ  ở chăm 

sóc sức khỏe sinh sản với cơ  ở đi u trị HIV/AIDS và theo dõi quản lý ca bệnh, 

cặp mẹ - con nhằm đảm bảo tất cả phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ 

 au  inh đ u được chuyển tiế  th nh c ng đến cơ  ở đi u trị HIV/AIDS. 

- Tập huấn  hướng dẫn c c cơ  ở chăm  óc SKSS  cơ  ở sản khoa v  lợi 

ích    hướng dẫn kỹ thuật trong triển khai các can thiệp dự phòng lây truy n 

HIV từ mẹ sang con. 

- Triển khai c c m  hình đi u trị dự phòng lây truy n HIV từ mẹ sang con 

phù hợp với đặc điểm tình hình dịch    đi u kiện địa lý của địa  hương nhằm 

tăng  h t hiện PNMT nhiễm        đi u trị AR  nga  cho c c trư ng hợp này. 

- Triển khai  h ng h nh đ ng quốc gia v  Dự phòng lây truy n HIV tại 

các huyện, thành phố, tập trung vào việc phát hiện    đi u trị ARV sớm phụ nữ 

mang thai nhiễm HIV và con của họ. 

- Thông tin, truy n thông v  lợi ích đi u trị ARV sớm trong việc phòng 

trẻ nhiễm HIV từ mẹ, tập trung cho quần thể có h nh  i ngu  cơ cao. 

- Triển khai cơ chế cung ứng thuốc AR  để dự phòng lây truy n HIV từ 

mẹ  ang con đảm bảo tính dễ tiếp cận với thuốc, phù hợp với đi u kiện đặc thù 

của địa  hương. 

5. Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS 

5.1. Tăng cường năng lực lĩnh vực can thiệp, dự phòng, giám sát dịch 
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- Bố trí, sắp xếp cử cán b  dự c c khóa đ o tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

trong lĩnh  ực can thiệp, dự phòng, giám sát dịch đảm bảo thực hiện tốt nhiệm 

vụ. 

- Hỗ trợ tuyến huyện v  công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn với n i 

dung phù hợp phục vụ việc triển khai thực hiện các hoạt đ ng liên quan đến lĩnh 

vực can thiệp, dự phòng, giám sát dịch. 

- Tập huấn  O  c c lĩnh  ực chuyên môn (Can thiệp, Xét nghiệm, Giám 

sát, Truy n th ng …) cho c n b  tuyến t nh, huyện theo chương trình  hướng 

dẫn của b  y tế. 

- Đ o tạo v  kỹ năng tru  n th ng    tư  ấn HIV/AIDS nói chung liên 

quan đến lĩnh  ực can thiệp, dự phòng, giám sát dịch, chú trọng đến đ i ngũ   tế 

xã, nhân viên y tế thôn bản. 

- Xây dựng nhu cầu thuốc Methadone và sinh phẩm... hằng năm    cả giai 

đoạn. 

5.2.Tăng cường năng lực lĩnh vực điều trị ARV và dự phòng lây 

truyền HIV t  m  sang con. 

- Xây dựng nhu cầu thuốc đi u trị ARVhằng năm. 

- Thực hiện các quy trình dự trù, mua sắm  hướng dẫn sử dụng và cấp 

phát thuốc ARV cho cán b  y tế tại các cơ  ở đi u trị. Đảm bảo hệ thống quản lý 

thông tin, quy trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc lồng ghép chung vào quy 

trình quản lý của cơ  ở y tế. 

- Theo dõi, cập nhật thông tin bệnh nhân có thẻ B    theo c c  h c đồ 

đi u trị, gửi nhu cầu mua sắm thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT và các nguồn 

kh c để Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổng hợp mua sắm tập trung cấp quốc gia. 

Quy trình quản lý  đi u phối và thanh toán thuốc ARV từ Quỹ B    được 

hướng dẫn cụ thể tại  h ng tư hướng dẫn mua sắm, tạm ứng và thanh toán thuốc 

kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ ngư i sử dụng thuốc kháng vi-rút 

    được ban hành. 

5.3. Kiểm tra, theo  õi, đánh giá 

- Kiểm tra  gi m   t  theo dõi    đ nh gi   iệc triển khai các hoạt đ ng 

phòng chống HIV/AIDS. 

- Duy trì hệ thống cơ  ở dữ liệu để cung cấp thông tin và tài liệu cho công 

tác phòng, chống HIV/AIDS. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý ca bệnh đi u trị 

HIV/AIDS. 

- X c định nhu cầu nhân lực    đ o tạo cho hệ thống phòng, chống 

HIV/AIDS thông qua các b  công cụ tính toán nhân lực.  

- Phát triển mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật v  c c lĩnh  ực chuyên môn. 

5.4. Nghiên cứu khoa học 
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 Tiếp tụckhuyến khích cán b  c ng t c trong lĩnh  ực phòng, chống 

HIV/AIDS tham gia nghiên cứu khoa học tại cơ  ở  địa  hương nhằm ứng dụng 

được vào thực tế công tác    đi u kiện thực tế địa  hương.   

5.5. Đầu tư trang thiết bị và cơ  ở vật chất 

 Tiếp tục hu  đ ng sự hỗ trợ kinh  hí    đầu tư v  trang thiết bị như mua 

sắm m   đếm tế b o CD4  m   đo tải lượng vi rút tự đ ng   cơ  ở vật chất từ 

nguồn kinh phí của t nh, tổ chức phi chính phủ và các cấp ủy chính quy n địa 

 hương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS do Chính phủ và B  

Y tế giao. 

6. Tạo môi trường thuận lợi triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS 

6.1. Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức dựa vào cộng 

đồng, doanh nghiệp xã hội 

 ăng cư ng  ai tr  của c c tổ chức xã h i dân  ự trong  iệc triển khai c c 

hoạt đ ng can thiệ  giảm hại cho c c quần thể có ngu  cơ cao. 

 ăng cư ng các hỗ trợ xã h i khác thông qua việc đ o tạo ngh , hỗ trợ 

việc làm; tổ chức hoạt đ ng câu lạc b  cho ngư i nhiễm    . ngư i nghiện 

chích ma tú   ngư i bán dâm. 

6.2. Vận động sự tham gia của chính quyền địa phương các cấp 

 Tiếp tục hu  đ ng sự tham gia  đồng thuận nhất trí của chính quy n địa 

 hương c c cấ   c c ban ng nh  đo n thể trên địa bàn t nh trong thực hiện nhiệm 

vụ và các ch  tiêu kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

  ăng cư ng sự tham gia, phối kết hợp của c c Ban ng nh  đo n thể, các tổ 

chức  chính trị xã h i trên địa bàn t nh trong việc duy trì và mở r ng c c điểm 

dịch vụ chăm  óc  đi u trị    /A DS  đi u trị thay thế bằng Methadone… 

 6.3. Hoạt động về giới liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS 

  ăng cư ng tư  ấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ có thai  đặc biệt tại tuyến 

y tế cơ  ở, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; 

 Phối hợp với phụ nữ các cấp truy n thông v  dự phòng, can thiệ     đi u 

trị AR   đặc biệt tập trung vào "Tháng cao điểm dự phòng lây truy n HIV từ 

mẹ sang con". 

 Triển khai thực hiện tốt các hoạt đ ng dự phòng lây truy n HIV từ mẹ 

sang con. 

III. KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 

Kinh phí cho công tác phòng, chống    /A DS năm 2 20, bao gồm: 

 - Ngân   ch Nh  nước cấp năm 2 2  cho Dự án 5: Phòng, chống 

HIV/AIDS thu c Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: 65 .   .   đ 

- Kinh phí của t nh cấp cho công tác phòng, chống    /A DS năm 2 20 

là 3.096.000.000 đồng (Kế hoạch  ố 75/KH-UBND ngày 27/7/2015 của UBND 
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t nh Lạng Sơn    bảo đảm tài chính cho hoạt đ ng phòng, chống HIV/AIDS t nh 

Lạng Sơn  giai đoạn 2015 - 2020);  rong đó tại t nh l  1. 1 .   .    đồng; các 

huyện l  1.2  .   .    đồng 

- Kinh phí thu từ nguồn thu phí khung giá dịch vụ đi u trị nghiện c c chất 

dang thuốc  hiện bằng thuốc thay thế    thực hiện bảo hiểm   tế cho ngư i 

nhiễm HIV; 

 -  u  đ ng các nguồn lực cho c c hoạt đ ng phòng chống HIV/AIDS từ 

các huyện, thành phố; các doanh nghiệ   tổ chức    c  nhân; 

 -  iế  tục kêu gọi  ự hỗ trợ của c c  ổ chức quốc tế  c c tổ chức  hi 

chính  hủ trong    ngo i nước cho hoạt đ ng  h ng  chống    /A DS t nh 

Lạng Sơn;  hối hợ   ới Sở   tế t nh Quảng  â  triển khai hoạt đ ng  h ng  

chống    /A DS qua biên giới;  ổ chức tiếp nhận các dịch vụ dự phòng HIV 

và nguồn lực kh c  au khi c c dự  n kết thúc để tiếp tục lồng ghép thực hiện các 

hoạt đ ng  chống    /AIDS. 

Kế hoạch phân bổ ngân   ch năm kế hoạch cho c c đơn  ị và dự kiến nhu 

cầu thuốc, sinh phẩm và vật dụng y tế (Chi tiết tại Bảng 12). 

IV. TỔNG HỢP ĐIỂM DỊCH VỤ TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

(Chi tiết tại Bảng 13 - Các điểm cung cấp dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS đang triển khai tại địa phương) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

Chủ trì   hối hợ   ới c c sở  ban  ng nh l  th nh  iên của Ban ch  đạo 

138 tổ chức triển khai c c n i dung  h ng  chống    /A DS trong  hạm  i nhiệm 

 ụ  qu  n hạn được giao; 

 ướng dẫn  theo dõi    gi m   t  iệc triển khai thực hiện kế hoạch; định 

kỳ tổng hợ  b o c o UBND t nh  B    tế tình hình triển khai    kết quả thực hiện; 

Chủ trì   hối hợ   ới c c sở  ng nh có liên quan tiế  tục thực hiện hoạt 

đ ng nghiên cứu  đ  xuất c c giải  h   hu  đ ng t i chính cụ thể cho c c hoạt 

đ ng  h ng  chống    /A DS  bao gồm cả  iệc hu  đ ng c c nguồn  iện trợ mới; 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì xâ  dựng dự to n ngân   ch Nh  nước  bố trí    cấ  đầ  đủ kị  

th i kinh  hí cho c c hoạt đ ng của chương trình  h ng  chống    /A DS theo 

kế hoạch ngân   ch được t nh  hân bổ năm 2 18kế hoạch  ố 75/KH-UBND 

ngày 27/7/2 15 của UBND t nh Lạng Sơn    bảo đảm t i chính cho hoạt đ ng 

 h ng  chống    /A DS t nh Lạng Sơn  giai đoạn 2 15 – 2020); đồng th i chủ 

trì kiểm tra  gi m   t  iệc  ử dụng    qu ết to n kinh  hí hiệu quả    đúng c c 

qu  định hiện h nh; 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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Chủ trì   hối hợ   ới Sở   i chính  Sở   tế  hân bổ  ốn đầu tư từ ngân 

  ch nh  nước để thực hiện có hiệu quả c c chương trình  h ng  chống 

   /A DS trên địa b n t nh;  hối hợ  triển khai c c hoạt đ ng xúc tiến đầu tư  

 ận đ ng t i trợ quốc tế cho c c hoạt đ ng  h ng  chống    /A DS; hướng dẫn 

chi tiết thực hiện Đi u 1  Nghị định  ố 1  /2  7/NĐ-CP ng   26/6/2  7 của 

Chính  hủ    lồng ghé  hoạt đ ng  h ng  chống    /A DS  ới c c chương 

trình  h t triển kinh tế - xã h i. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì   hối hợ   ới Sở   tế  c c Sở  ng nh liên quan    c c địa  hương 

xâ  dựng cơ chế  giải  h   cụ thể hu  đ ng t i chính cho c ng t c th ng tin  

gi o dục  tru  n th ng       /A DS trên c c  hương tiện th ng tin đại chúng 

và thông tin tuyên tru  n ở cơ  ở theo thẩm qu  n;  ướng dẫn c c cơ quan 

th ng tin  b o chí trên địa b n t nh thực hiện th ng tin  tru  n th ng    

   /A DS như m t hoạt đ ng thư ng xu ên  liên tục của cơ quan  đơn  ị    

bằng nguồn ngân   ch của c c cơ quan  đơn  ị n  . 

5. Sở Giáo  ục và Đào tạo 

Ch  đạo hướng dẫn triển khai c c hoạt đ ng  h ng  chống    /A DS 

trong trư ng học  hù hợ   ới từng đối tượng. Chủ trì   hối hợ   ới Sở   i chính 

xâ  dựng    ban h nh cơ chế  chính   ch t i chính  chi tiêu cho  h ng  chống 

HIV/AIDS trong c c nh  trư ng bằng nguồn kinh  hí thư ng xu ên của c c nh  

trư ng theo thẩm qu  n. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì   hối hợ   ới Sở   i chính  Ngân h ng Chính   ch xã h i t nh    

c c cơ quan liên quan nghiên cứu xâ  dựng  trình c c cấ  có thẩm qu  n ban 

h nh cơ chế  chính   ch hỗ trợ cho  a   ốn  tổ chức tạo  iệc l m đối  ới ngư i 

nhiễm      ngư i bị ảnh hưởng bởi    /A DS    ngư i đang tham gia đi u trị 

nghiện c c chất dạng thuốc  hiện bằng thuốc tha  thế tạo đi u kiện cho họ có 

thể tự chi trả m t  hần chi  hí dịch  ụ  h ng  chống    /A DS; 

Ch  đạo  hướng dẫn c c địa  hương  đơn  ị tạo đi u kiện để ngư i nhiễm 

   /A DS    ngư i bị ảnh hưởng bởi    /A DS tiế  cận được c c chính   ch 

xã h i hiện h nh d nh cho những ngư i  ếu thế  những ngư i dễ bị tổn thương; 

Phối hợ   ới Sở   tế tổ chức triển khai đi u trị nghiện c c chất dạng 

thuốc  hiện bằng thuốc tha  thế trong  rung tâm Cai nghiện ma tú  t nh theo 

hướng dẫn của B    tế. 

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Chủ trì   hối hợ   ới Sở   tế thực hiện c c đi u kiện để triển khai  iệc 

cung cấ  dịch  ụ kh m chữa bệnh đối  ới ngư i nhiễm    /A DS; hướng dẫn 

c c cơ quan trực thu c thực hiện chi trả thuốc RR     m t  ố dịch  ụ  h ng  

chống    /A DS qua hệ thống bảo hiểm   tế theo qu  định. 

8. Các Sở, ngành khác tại tỉnh 
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Chủ đ ng đưa hoạt đ ng  h ng  chống    /A DS theo qu  định của Luật 

Ph ng  chống nhiễm  i rút gâ  ra h i chứng  u  giảm miễn dịch mắc  hải ở 

ngư i (   /A DS)   o kế hoạch c ng t c  bao gồm kế hoạch kinh  hí thư ng 

xu ên của Sở  ng nh  đo n thể  cơ quan  đơn  ị. 

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

Chủ đ ng tham gia triển khai thực hiện kế hoạch n   theo chức năng  

nhiệm  ụ     hạm  i hoạt đ ng của mình;  iế  tục thực hiện  hong tr o “ oàn 

dân tham gia  h ng  chống    /A DS tại c ng đồng dân cư”. 

Phối hợ   ới ng nh   tế    c c ng nh có liên quan kh c ở cùng cấ  tăng 

cư ng hu  đ ng c c tổ chức xã h i  tổ chức dựa   o c ng đồng tham gia hoạt 

đ ng  h ng  chống    /A DS bằng nguồn kinh  hí tự hu  đ ng được; 

10. Ban chỉ đạo 138 các huyện/thành phố 

Ch  đạo xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch năm trên địa 

bàn phù hợp tình hình thực tế của địa  hương    mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 

h nh đ ng thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống    /A DS đến năm 2 2  

và tầm nhìn 2030 của t nh; đồng th i quan tâm đầu tư kinh  hí địa  hương cho 

các hoạt đ ng phòng, chống HIV/AIDS năm 2 20. 

Ch  đạo lồng ghé    hối hợ     đi u h nh thực hiện c c mục tiêu  giải 

 h   của kế hoạch n    ới c c chương trình  dự  n kh c trên địa b n do địa 

 hương trực tiế  quản lý; 

 Căn cứ kế hoạch phòng chống    /A DS năm 2 20  c c đơn  ị xây dựng 

kế hoạch cụ thể theo chức năng  nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện theo 

kế hoạch./. 

 

Nơi nhận:   
- B  Y tế (B/c);  

- Cục PC HIV/AIDS(B/c);   

- UBND t nh (B/c);   

-     ĐND t nh (B/c); 

- C c ban  ng nh th nh  iên BCĐ 138 t nh; 

- UBND c c hu ện  th nh  hố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật t nh (T/hiện); 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố(T/hiện); 

- Lưu:     K -TC, NVY.  

 

KT.T ƯỞNG BAN   

PHÓ T ƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

Nguyễn Thế Toàn 
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