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BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP  

ngày 26/6/2007 của chính phủ 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) 

 

Thực hiện Công văn số 1031/BYT-AIDS, ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế về 

việc đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 

của Chính phủ 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), UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Phần I 

 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Sau khi Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ban hành, căn cứ tình hình dịch 

thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị định đối với công tác 

phòng, chống HIV/AIDS. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành: Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2007 “Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”; Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 

16/7/2015 phê duyệt Kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 2020. 

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện: 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/7/2007 về việc “Thực hiện Chương trình 

hành động Quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi 

phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010”; Quyết định số 93/QĐ-

UBND ngày 14/01/2008 về việc “Ban hành Chương trình phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”; Kế hoạch số 06/KH-

UBND ngày 05/01/2013 về Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Chiến lược 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”; Kế 

hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/9/2013 về việc triển khai điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2013 - 2015; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 02/10/2014 hành động vì trẻ em 
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bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch số 

76/KH-UBND ngày 29/8/2014 triển khai thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg 

ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được 

điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 

2014 và 2015; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/7/2015 bảo đảm tài chính 

cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 

2020; Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 về việc giá dịch vụ điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở y tế Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 18/11/2020 

về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS 

vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 

224/KH-UBND ngày 14/11/2021 thực hiện Chỉ thị số 35-KH/TU ngày 

13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 

06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “tăng cường lãnh đạo công tác 

phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Hằng năm Ban Chỉ đạo 138 từ tỉnh đến huyện và xã đã ban hành kế hoạch 

và triển khai văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, làm tốt công tác tham mưu 

để thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Hệ thống mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS từ tuyến tỉnh đến huyện và 

tuyến xã, phường được kiện toàn nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng 

thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác 

phòng, chống HIV/AIDS ở xã, phường, thôn bản. 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 

108/2007/NĐ-CP 

Sở Y tế và các ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 đã phối hợp với các sở, 

ban, ngành tham mưu và chỉ đạo các đơn vị tuyến huyện xây dựng kế hoạch 

hoạt động cụ thể và kịp thời. Một trong những hoạt động cũng rất quan trọng đó 

là việc đổi mới đa dạng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi 

trong toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ hiểm họa của đại dịch 

HIV/AIDS đến từng người dân, từng gia đình, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu 

niên và những nhóm người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. 

Chỉ đạo cấp cơ sở đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức tuyên truyền 

ở từng đơn vị; đổi mới các nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi 

hành vi đến các tầng lớp Nhân dân, trong đó chú trọng giáo dục chống kỳ thị và 

phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS, xóa bỏ các nội 

dung mang tích chất hù dọa, tạo điều kiện giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS được 

hoà nhập cộng đồng và được chăm sóc sức khoẻ. Đổi mới phương pháp tư vấn, 

giáo dục đồng đẳng từ hoạt động tư vấn chung sang trao đổi trực diện, thông 

cảm sâu sắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sống giữa những người 

có chung cảnh ngộ.   

Tuyên truyền về Luật Phòng, chống vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS), truyền thông thay đổi hành vi, phòng, chống kỳ thị 
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phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Có sự phối hợp đa ngành, lồng 

ghép giữa các cơ quan, đoàn thể cùng địa bàn bằng nhiều nội dung, hình thức; 

lồng ghép truyền thông phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống các tệ nạn xã 

hội, tăng cường truyền thông nhân “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con” được triển khai vào tháng 6 hằng năm và  “Tháng hành động quốc 

gia phòng chống HIV/AIDS” nhân hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống AIDS 

(1/12) hàng năm với các chủ đề khác nhau theo từng giai đoạn, được các cấp, 

các ngành và Nhân dân quan tâm và triển khai mạnh mẽ với nhiều hoạt động: tổ 

chức mít tinh, diễu hành quần chúng, thăm hỏi gia đình có người nhiễm 

HIV/AIDS, thăm các tập thể (Câu lạc bộ Đồng Tâm, Hoa Hồi, Hy Vọng), trẻ mồ 

côi và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

 Hình thức và đối tượng truyền thông đa dạng, phong phú; truyền thông 

trực tiếp qua các nhóm bạn giúp bạn, các câu lạc bộ, nhóm giáo dục viên đồng 

đẳng, nhân viên tiếp cận cộng đồng; truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu, giao 

lưu văn nghệ; tuyên truyền qua panô, áp phích, poster, tờ rơi, đĩa CD - DVD, tạp 

chí, sách và tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tổ 

chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng; tập huấn 

cho cán bộ các ban ngành, đoàn thể về phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng. 

Số lượt người thuộc các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao được truyền thông 

định kỳ và hàng năm ngày càng nhiều hơn. 

 Các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh và cơ sở) thường xuyên duy trì chuyên trang, chuyên mục đăng 

tải theo tuần, tháng, phản ánh kinh nghiệm, giải pháp tốt, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về nguy cơ hiểm hoạ của dịch  HIV/AIDS, giáo dục kiến thức, kỹ 

năng cho cộng đồng biết cách dự phòng, thực hiện các hành vi an toàn, chủ động 

tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

 Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ phòng, chống HIV/AIDS 

từ tỉnh đến cơ sở về thông tin, truyền thông, tư vấn, chăm sóc, điều trị,... 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng chống HIV/AIDS 

cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp 

trong tỉnh; trong nhà trường, phù hợp với từng đối tượng thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân; cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại tạm giam, chú trọng 

đến các hình thức và truyền thông đặc thù với từng đối tượng và cơ sở. 

 Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng chống HIV/AIDS, gắn phòng, 

chống HIV/AIDS với xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, cơ quan, 

đơn vị văn hoá;  xây dựng lối sống lành mạnh phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

xã hội. Hằng năm, đưa tiêu chí đánh giá sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phòng, 

chống HIV/AIDS, vào đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

III. ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, 

NHÂN LỰC VÀ KINH PHÍ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 

108/2007/NĐ-CP  
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 Huy động nguồn lực cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS từ các 

nguồn của Trung ương, địa phương, các cơ quan, tổ chức quốc tế như Dự án 

LIFE GAP, Dự án World Bank do Ngân hàng Thế giới tài trợ, dự án Quỹ Toàn 

cầu, Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của 

tỉnh để bảo đảm nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến 

lược, trong đó xác định nguồn đầu tư từ ngân sách là chính, đồng thời đẩy mạnh 

việc thực hiện các biện pháp để bảo hiểm y tế tham gia chi trả cho các dịch vụ 

về HIV/AIDS và khuyến khích các địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp, 

cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống 

HIV/AIDS.  

 Hệ thống chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS được xác lập và kiện 

toàn từ cấp tỉnh đến cấp xã: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh được 

thành lập từ 2006 có chức năng tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các 

hoạt động chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; các khoa 

truyền nhiễm bệnh viện tỉnh và bệnh viện huyện được đầu tư đủ năng lực, trang 

thiết bị và cán bộ chuyên môn cho điều trị HIV/AIDS; tại cấp huyện bố trí 01 - 

02 cán bộ chuyên trách công tác phòng chống HIV/AIDS tại trung tâm y tế 

huyện, thành phố; tại cấp xã, bố trí 01 cán bộ chuyên trách phòng chống 

HIV/AIDS tại trạm y tế xã và 01 - 02 cộng tác viên là nhân viên y tế thôn bản.  

 Công tác xã hội hoá phòng, chống HIV/AIDS đã tạo thành phong trào 

của cả cộng đồng xã hội. Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các cấp được 

kiện toàn, duy trì hoạt động; tổ chức các hội nghị chuyên đề phòng, chống 

HIV/AIDS ở cơ sở; tuyên truyền, vận động khuyến khích các doanh nghiệp 

công lập và ngoài công lập, các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề 

nghiệp, quan tâm giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS, phát huy truyền thống 

tương thân tương ái, chăm sóc giúp đỡ của cộng đồng, chống phân biệt đối xử, 

kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS; vận động người nhiễm HIV/AIDS và người 

thân cùng tham gia. 

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 54-CT/TW nhằm tác động trực tiếp tới việc 

nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các 

đoàn thể và của mọi người dân tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, đã 

đưa hoạt động phòng chống HIV/AIDS trở thành một trong các mục tiêu ưu tiên 

tập trung chỉ đạo và có kế hoạch thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm phòng 

chống HIV/AIDS gắn với phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm và các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 108/2007/NĐ-CP, đối với các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể là thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh đã có những đóng 

góp tích cực phối hợp hoạt động là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi đem lại kết 

quả đáng khích lệ trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian qua. 

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 108/2007/NĐ-CP  
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Hằng năm quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát gồm các sở, ban, 

ngành tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 110/2007/NQ-

HĐND gắn với thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ban hành Kết luận số 68-KL/TU, 

ngày 20/02/2013 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2007 về 

tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, 

trong đó đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, đồng thời 

tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU đến cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở và định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh 

nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU.  

Công tác kiểm tra, giám sát triển khai các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS được đơn vị đầu mối là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tại 

các tuyến hàng tháng, hàng quý bao gồm giám sát định kỳ và đột xuất nhằm 

phát hiện những tồn tại, đưa ra những giải pháp tối ưu để tiếp tục triển khai Nghị 

định số 108/2007/NĐ-CP hiệu quả.  

Công tác Kiểm tra, giám sát có biên bản ghi chép, nội dung biên bản tập 

trung vào việc tuân thủ quy định của pháp luật và quy định trong quá trình triển 

khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại địa 

phương của nhân viên tiếp cận cộng đồng; kiểm tra, giám sát hoạt động thực tế 

của nhân viên tiếp cận cộng đồng của các chương trình, dự án về can thiệp giảm 

tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. 

 

Phần II 

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 

Thực hiện Nghị định 108/2007/NĐ-CP nhằm thực hiện theo mục tiêu 

chung là: khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư trên địa bàn 

tỉnh dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau năm 2020. Giảm tỷ lệ mắc và 

chết do HIV, giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, với các mục tiêu cụ thể: 

- 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện lồng ghép nội 

dung phòng, chống HIV/AIDS và coi đây là một trong những mục tiêu ưu tiên 

trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thuộc cơ quan, đơn vị mình. 

- Nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS: 

80% người trong độ tuổi từ 15 - 49 hiểu đầy đủ về HIV/AIDS. 

- Khống chế lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm nguy cơ cao (các đối 

tượng sử dụng ma tuý, gái mại dâm) ra cộng đồng thông qua việc triển khai 

đồng bộ các biện pháp can thiệp giảm tác hại. Mở rộng chương trình tiếp cận và 

sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, 100% tiêm chích an toàn và sử dụng 

bao cao su trong quan hệ tình dục có nguy cơ. 
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- Bảo đảm những người nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị thích 

hợp: phấn đấu 90% người nhiễm HIV/AIDS quản lý được chăm sóc và điều trị, 

100% các bà mẹ mang thai nhiễm HIV/AIDS quản lý được điều trị dự phòng, 

lây truyền mẹ con. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS, có khả năng tự đánh giá và tự dự báo về diến biến của 

nhiễm HIV/AIDS ở địa phương. 100% xét nghiệm HIV tuân thủ quy định tư vấn 

xét nghiệm tự nguyện. Nâng cao năng lực nhân viên y tế tham gia công tác chăm 

sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS. 

- Ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS qua các dịch vụ y tế: bảo đảm 100% 

các đơn vị máu và chế phẩm máu được sàng lọc HIV trước khi truyền ở tất cả 

các tuyến; 100% cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về vô khuẩn, sát khuẩn các 

dịch vụ kỹ thuật phòng lây nhiễm HIV/AIDS. 

Qua đánh giá hằng năm tỉnh Lạng Sơn đều đạt các mục tiêu đề ra. 

I. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY 

Số người nhiễm mới phát hiện có su hướng giảm, số bệnh nhân AIDS, 

người tử vong do AIDS và liên quan giảm qua các năm: 

 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nhiễm mới HIV 33 40 29 35 36 17 

Bệnh nhân AIDS 33 22 20 32 24 14 

Tử vong mới 36 19 17 12 16 11 

Luỹ tích 2.918 2.958 2.987 3.022 3.058 3.075 

         

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM 

TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV 

Từ khi triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP, với sự hỗ trợ kinh phí 

của các Chương trình Dự án quốc tế như LIFE GAP, VAAC-US.CDC, Ngân 

hàng thế giới (World Bank), Quỹ Ford Hoa Kỳ tại Việt Nam, Dự án Quỹ toàn 

cầu… cùng với nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu y tế dân số, nguồn Đề 

án đảm bảo tài chính phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, tỉnh Lạng Sơn đã triển 

khai đồng bộ các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm 

HIV bao gồm cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, cung cấp và trao đổi 

bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế Methadone. 

Các biện pháp can thiệp giảm tác hại tập trung triển khai chủ yếu trong 

trong các nhóm đối tượng là người mua dâm, bán dâm; người nghiện ma túy; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-108-2007-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-hiv-aids-53378.aspx
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người nhiễm HIV; người nhà người nhiễm HIV; người có quan hệ tình dục đồng 

giới; người thuộc nhóm dân di biến động. 

Chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại được bắt đầu thực hiện tại Lạng 

Sơn từ năm 2001 đến năm 2013 do các Dự án hỗ trợ, đã triển khai tại 19 xã, 

phường, thị trấn của 10/11 huyện, thành phố với tổng số giáo dục viên đồng đẳng 

viên là 102 người, tham gia các hoạt động chương trình, dự án can thiệp giảm tác 

hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, hàng năm ký cam kết triển khai các hoạt 

động tiếp cận khách hàng là đối tượng nguy cơ cao với HIV, tư vấn giới thiệu 

khách hàng đến phòng tư vấn xét nghiệm HIV, thu gom bơm kim tiêm bẩn, phát 

bao cao su, phát bơm kim tiêm sạch cho nhóm nghiện chích ma túy.  

Nhóm giáo dục viên đồng đẳng được cấp phát thẻ nhân viên tiếp cận cộng 

đồng và thực hiện nhiệm vụ cũng như được hưởng các chế độ, phụ cấp từ các 

chương trình, dự án can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. 

Chương trình Bơm kim tiêm, Bao cao su được phân phát qua nhiều kênh 

như nhân viên tiếp cận cộng đồng, y tế thôn bản, hộp bơm kim tiêm tự động 

được đặt tại các tụ điểm tiêm chính, nhà hàng, khách sạn… mỗi năm có trên 

20.000 lượt người nghiện ma tuý được tiếp cận cấp phát bơm kim tiêm và có trên 

10.000 người nhóm người có hành vi nguy cơ khác được tiếp cận truyền thông, 

nhận bao cao su. 

Hằng năm nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, y tế thôn bản được tập 

huấn đào tạo về chương trình truyền thông, can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, 

tư vấn cách tiếp cận khách hàng, hướng dẫn sử dụng bao cao su, thực hành sử 

dụng bơm kim tiêm an toàn... 

Năm 2019 tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động can thiệp giảm hại tại 10 

huyện/thành phố, thực hiện phân phát bơm kim tiêm sạch, thu gom bơm kim 

tiêm bẩn và giới thiệu nhóm người nguy cơ cao (tiêm chích ma túy, gái mại 

dâm, ban tình, bạn chích của người tiêm chích ma túy, người có quan hệ tình 

dục không an toàn…) đến phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. 

 Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế Methadone được triển khai từ tháng 8/2014, tính đến tháng 31/12/2021 đã 

điều trị cho 1.736 người nghiện ma túy tại 10 cơ sở điều trị và 9 cơ sở cấp phát 

thuốc tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh (chiếm 50,97% số người 

nghiện ma túy được quản lý trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm 

HIV trong nhóm nghiện chích ma túy. 

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI, 

SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG HIV 

Chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS: từ năm 2004, điều trị 

bằng thuốc kháng vi rút (ARV) mới được triển khai 01 cơ sở đầu tiên tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh do Dự án Life-Gape hỗ trợ. Từ năm 2005 đến năm 2014 

được sự hỗ trợ của Dự án Quỹ Toàn cầu đã triển khai thêm 5 cơ sở phòng 

khám và điều trị ngoại trú (tại các Trung tâm Y tế: Cao Lộc, Lộc Bình, Văn 

Lãng, Tràng Định, Hữu Lũng), bắt đầu từ tháng 3/2019 tất cả các phòng khám 
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ngoại trú HIV chuyển sang sử dụng thuốc kháng HIV nguồn thuốc quỹ bảo 

hiểm y tế (BHYT) và ngân sách nhà nước.  

Việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV tại tỉnh thực hiện 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành. Định kỳ hằng tháng, báo cáo và dự 

trù nguồn thuốc ARV qua BHYT và ngân sách nhà nước, đảm bảo đủ thuốc điều 

trị cho bệnh nhân HIV và điều trị dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp không bị 

gián đoạn.  

Vận động, truyền thông về lợi ích của việc tham gia BHYT đảm bảo trên 

95% bệnh nhân điều trị ARV tại các phòng khám ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế, 

hỗ trợ kinh phí đồng chi trả thuốc kháng vi rút (ARV) từ nguồn kinh phí đề án 

đảm bảo tài chính phòng chống HIV/AIDS. 

Tất cả các y, bác sỹ tham gia công tác chăm sóc điều trị đều được đào 

tào chuyên môn cơ bản và nâng cao được cấp giấy chứng nhận đào tạo về 

chăm sóc và điều trị. Các phòng khám, điều trị thuốc kháng HIV đều được 

thẩm định và đủ điều kiện khám, kê đơn cấp thuốc kháng HIV. 

Việc kê đơn, cấp thuốc kháng HIV được tuân thủ đúng theo quy trình và 

phác đồ điều trị HIV/AIDS theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành.  

IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI 

NHIỄM HIV 

Tại tỉnh hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm được triển khai 

tại cộng đồng; trung tâm Bảo trợ xã hội; cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thuộc Sở 

lao động - Thương binh và xã hội. Việc tiếp nhận và chăm sóc người nhiễm HIV  

thực hiện theo quy định. 

Trạm y tế là đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý, chăm sóc hỗ trợ người 

nhiễm HIV/AIDS, tư vấn chăm sóc tại nhà, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc trẻ em 

nhiễm HIV... 

Hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng HIV: dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền 

đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, các hoạt 

động hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được các cấp chính quyền quan 

tâm, tất cả trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ về y 

tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, 

vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định của tỉnh. 

V. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LỒNG GHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG, 

CHỐNG HIV/AIDS VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI VÀ DANH MỤC MỘT SỐ NGHỀ PHẢI XÉT NGHIỆM HIV TRƯỚC KHI 

TUYỂN DỤNG 

Công tác phòng, chống HIV/AIDS mang tính liên ngành, toàn diện. Thực 

hiện lồng ghép các chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS vào các 

chương trình xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chương 

trình phòng, chống lao, chương trình sức khoẻ sinh sản, phòng chống các nhiễm 

khuẩn lây truyền qua đường tình dục và các chương trình phát triển kinh tế - xã 
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hội khác. Đặc biệt chú trọng việc lồng ghép có hiệu quả với chương trình phòng, 

chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác để ngăn ngừa lây nhiễm 

HIV/AIDS. Gắn công tác phòng, chống HIV/AIDS vào phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. 

Công tác phòng, chống HIV/AIDS đã tạo thành phong trào của cả cộng 

đồng xã hội. Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các cấp được kiện toàn, duy 

trì hoạt động; tổ chức các hội nghị chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS ở cơ sở; 

tuyên truyền, vận động khuyến khích các doanh nghiệp công lập và ngoài công 

lập, các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các nhóm cộng 

đồng, chống phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS; vận động 

người nhiễm HIV/AIDS và người thân cùng tham gia các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS. 

Triển khai và nhân rộng các mô hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

có hiệu quả như các câu lạc bộ, các nhóm bạn giúp bạn, các nhóm đồng đẳng, tư 

vấn xét nghiệm cộng đồng giúp người nhiễm kết nối được với các dịch vụ chăm 

sóc y tế, giới thiệu dịch vụ việc làm,… 

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, 

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,... trong triển khai các hoạt 

động truyền thông, can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, tuyên truyền về Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS), nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS, triển khai các tháng 

cao điểm phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS... 

Đối với danh mục nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng như 

thành viên tổ lái theo quy định tại Điều 72 của Luật Hàng không dân dụng Việt 

Nam; nghề đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng: hằng năm các cơ quan, 

đơn vị tuyển dụng phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước 

khi tuyển dụng thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV. 

(Đánh giá chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

 

Phần III 

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 

I. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Mặc dù công tác phòng chống HIV/AIDS trong những năm qua đã nhận 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc 

tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia của cộng đồng đối với công 

tác phòng, chống HIV/AIDS. Công tác phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được 

những kết quả quan trọng, dịch HIV/AIDS đã giảm so với những năm trước cả 

về số người nhiễm mới HIV, bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS, góp phần 
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làm giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh còn một số khó 

khăn, vướng mắc như: 

1. Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS và sự đầu tư về nhân lực, vật lực 

tuy đã được quan tâm song chưa tương xứng và đáp ứng được yêu cầu của công 

tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn hiện nay, số lượng cán bộ làm công 

tác phòng, chống HIV/AIDS tuyến cơ sở còn mỏng, thường xuyên có sự thay đổi 

người, làm việc chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế, nhất là 

tuyến cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn còn 

thiếu, hệ thống quản lý dữ liệu của người nhiễm HIV/AIDS chưa hoàn thiện. 

2. Hoạt động tuyên truyền tuy đã được tăng cường đẩy mạnh, nhưng hiệu 

quả tác động đến sự chuyển đổi về nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia 

đình trước hiểm họa đại dịch HIV/AIDS của một bộ phận người dân còn hạn 

chế, có nơi vẫn còn tồn tại thái độ kỳ thị, xa lánh, phân biệt người nghiện ma 

tuý, nhiễm HIV/AIDS.  

3. Mặc dù đã có sự nỗ lực và đạt được kết quả tốt trong công tác phòng, 

chống HIV/AIDS của toàn tỉnh trong những năm qua, nhưng dịch HIV/AIDS 

diễn biến phức tạp còn tiểm ẩn những yếu tố nguy cơ lây truyền do tỷ lệ lây 

nhiễm HIV/AIDS qua con đường tình dục có xu hướng tăng, nhóm quan hệ tình 

dục đồng giới nam bắt đầu gia tăng, khó kiểm soát, xu thế quan hệ tình dục sớm 

hơn, đa dạng hơn, đa bạn tình hơn,... là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh 

HIV/AIDS phát triển. 

4. Tỷ lệ bệnh nhân đang được điều trị trên tổng số người nhiễm 

HIV/AIDS hiện đang sống chưa đạt mục tiêu đề ra (hiện đạt 81,89 %/mục tiêu là 

90%), do một số người nhiễm HIV đi làm ăn xa (di biến động), một số vẫn còn 

sợ bị kỳ thị, xa lánh hoặc tự kỳ thị chưa dám tham gia điều trị.  

5. Công tác đảm bảo chất lượng điều trị ARV chưa được thực hiện thường 

xuyên do các xét nghiệm đặc hiệu như đo tải lượng vi rút, xét nghiệm CD4 để 

đánh giá thất bại điều trị tại tỉnh chưa có đơn vị cung cấp dịch vụ. 

6. Hoạt động phòng, chống tệ nạn ma tuý hiện nay tuy có nhiều tiến bộ 

nhưng chưa thể giải quyết tận gốc; số người nghiện ma tuý được quản lý thấp 

hơn nhiều so với thực tế; việc tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc, cai nghiện tại 

cộng đồng còn nhiều khó khăn. Việc triển khai điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone có hiệu quả, nhưng tỷ lệ bệnh nhân bỏ trị còn cao 

(chiếm 30%), số người nghiện ma túy đá, ma túy tổng hợp khó kiểm soát và 

diễn biến phức tạp. 

7. Mặc dù công tác phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS đã thu được nhiều kết quả, tuy nhiên công tác phối hợp liên 

ngành chưa đều, thiếu toàn diện và tính chủ động chưa cao, kinh phí hỗ trợ cho 

các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS chưa tương xứng; chế độ báo cáo chưa 

kịp thời.  
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8. Sự hỗ trợ xã hội cho người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng như chống 

kỳ thị, tạo công ăn việc làm cho người nhiễm HIV/AIDS để hoà nhập cộng đồng 

chưa được quan tâm đúng mức; nguồn tài chính chưa đủ để thực hiện những 

nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống 

HIV/AIDS và nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, 

sau khi các nguồn tài trợ kết thúc, hầu hết các đơn vị, địa phương chưa chủ động 

bố trí, bổ sung kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị từ nguồn lực địa 

phương cho công tác này.  

II. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

đầu tư thỏa đáng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, vẫn coi nhiệm vụ 

phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ của ngành y tế. Hoạt động chỉ đạo của 

các Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS cấp cơ sở chưa thường xuyên, nhất 

là tại một số địa phương chưa có người nhiễm HIV/AIDS thì việc triển khai 

thực hiện chỉ mang tính hành chính và chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể; 

việc tiếp cận thông tin về HIV/AIDS ở một bộ phận cán bộ và Nhân dân chưa 

đầy đủ dẫn tới nhận thức và hành vi chưa phù hợp, vẫn cho rằng HIV/AIDS là tệ 

nạn xã hội.   

Về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý và phương thức hoạt động đã được 

kiện toàn, được đổi mới, quy chế hoạt động được xây dựng nhưng việc phối hợp 

có nơi, có lúc chưa chặt chẽ; nguồn lực để thực hiện chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS trong giai 

đoạn hiện nay. 

Công tác xã hội hoá về phòng, chống HIV/AIDS chưa được quan tâm đúng 

mức, còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của các dự án quốc tế.  

Kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS còn thấp chưa đáp ứng 

nhu cầu cho hoạt động trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh. 

Hệ thống chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS chưa được hoàn thiện về 

cơ sở vật chất như: dịch vụ cung cấp đo tải lượng vi rút, đếm tế bào CD4 tỉnh 

chưa có đơn vị nào đáp ứng, năng lực cán bộ cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu 

cầu do có sự thay đổi thường xuyên. 

Việc kiểm soát, giám sát những người nghiện hút, tiêm chích ma túy và 

mại dâm chưa được chặt chẽ, nhóm dân di biến động (lao động ngoại tỉnh, lái xe 

đường dài,…) nên can thiệp trong những nhóm này rất khó khăn. 

 

Phần IV 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

1. Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo thực hiện đầu tư nâng cao năng lực của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đầu tư, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật y tế 

cần thiết để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu (95:95:95), hướng tới chấm 
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dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 được đề ra trong Chiến lược 

Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Bộ Y tế đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả các 

chương trình, dự án phòng chống HIV/AIDS; tiếp tục đầu tư, giám sát việc dự 

phòng lây nhiễm HIV/AIDS qua các dịch vụ xã hội và y tế. Có chính sách phân 

bổ, ưu tiên đầu tư kinh phí cho các tỉnh miền núi khó khăn; có cơ chế hỗ trợ tạo 

điều kiện cho những người bị nhiễm HIV/AIDS được khám, chữa bệnh tốt hơn. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Y tế xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (ĐDĐ). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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