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Bé Y tÕ 
 

Sè: 887/BC-BYT 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
                          Hμ Néi, ngμy 29 th¸ng 10 n¨m 2010 

 
B¸o c¸o 

C«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS 9 th¸ng n¨m 2010. 
Ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô chñ yÕu n¨m 2011 

 
Kính gửi: Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, 

    Phó Thủ tướng Chính phủ, 
    Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS  
    và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.  
 
I. T×nh h×nh dÞch HIV/aids t¹i ViÖt Nam 
 

Tính đến ngày 30/9/2010, cả nước có 180.312 người nhiễm HIV/AIDS đang 
còn sống được báo cáo, trong đó có 42.339 bệnh nhân AIDS và tổng số người chết do 
AIDS đã được báo cáo là 48.368 người.  

Cho đến nay, đã có trên 74% số xã, phường  và 97,8% số quận/huyện trong 
toàn quốc đã có báo cáo về người nhiễm HIV/AIDS. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là 
địa phương có số người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo cao nhất, chiếm khoảng 23% 
số người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo của cả nước. 

Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2010, toàn quốc đã phát hiện được 9.128 người 
nhiễm HIV, 3.841 bệnh nhân AIDS và 1.498 người tử vong do AIDS. Trong số người 
mới được phát hiện nhiễm HIV trong 9 tháng qua, TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất 
(1345 người), tiếp đến là Hà Nội (764), Điện Biên (743), Thái Nguyên (466), Thanh 
Hóa (454)... Phân tích hình thái nguy cơ lây nhiễm cho thấy, trong số những người mới 
được phát hiện nhiễm HIV trong 9 tháng đầu năm có 49% bị nhiễm qua đường máu, 
38% qua đường tình dục, 3% qua đường mẹ - con và 10% không rõ đường lây. Tỷ lệ 
người nhiễm HIV là nam chiếm 70,8% và nữ chiếm 29,2%. Phần lớn người nhiễm HIV 
được phát hiện trong 9 tháng qua là ở nhóm tuổi từ 20-39 (chiếm 82%), trẻ em dưới 15 
tuổi chiếm gần 3%. 

Bảng 1. So sánh số người mới phát hiện HIV, mới chuyển thành AIDS và 
mới tử vong do AIDS trong 9 tháng đầu năm 2010 với cùng kỳ năm 2009  

 

TT  9 th¸ng ®Çu n¨m 
2009 

9 th¸ng ®Çu n¨m 
2010 Thay ®æi 

1 NhiÔm HIV 12.338 9.128 Gi¶m 26% 

2 BÖnh nh©n AIDS 4.627 3.841 Gi¶m 17% 

3 Tö vong 1594 1.498 Gi¶m 6% 
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Bảng 1 cho thấy số người mới được phát hiện nhiễm HIV giảm 26%, số mới 

chuyển thành AIDS (bệnh nhân AIDS mới) giảm 17%, số trường hợp mới tử vong do 
AIDS giảm 6% so với cùng kỳ năm năm 2009. Tuy nhiên số liệu báo cáo đến tháng 
9/2010 chưa phản ánh hết tình hình nhiễm HIV/AIDS trên phạm vi toàn quốc do một 
số địa phương chưa báo cáo về Bộ Y tế. 

  
Đánh giá chung về tình hình dịch HIV/AIDS đến hết tháng 09/2010:  
- Dịch HIV/AIDS vẫn trong giai đoạn tập trung - vẫn xảy ra chủ yếu trong các 

nhóm có hành vi nguy cơ cao, đặc biệt là trong nhóm tiêm chích ma túy và người bán 
dâm. 

- Năm 2010 có thể là năm thứ 3 liên tiếp có số người nhiễm HIV được báo cáo 
giảm, nhưng mức độ giảm bắt đầu chậm hơn so với những năm 2008, 2009. 

- Chương trình phòng, chống HIV/AIDS đã có tác động lớn,  làm cho số người 
tử vong do AIDS được báo cáo trong năm 2010 tiếp tục giảm so với những năm trước 
đây.  

 
II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng phßng, chèng HIV/AIDS 
 

 1. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn 
chuyên môn:   

Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2010, Bộ Y tế đã xây dựng, ban hành và phối hợp với 
các bộ, ngành có liên quan ban banh một số v¨n b¶n quy phạm pháp luật vμ văn bản 
h−íng dÉn chuyªn m«n sau (xếp theo trình tự thời gian): 

- Th«ng t− sè 01/2010/TT-BYT ngμy 06/01/2010 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc 

Quy ®Þnh tr×nh tù, tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt nghiÖm HIV d−¬ng tÝnh. 

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA, ngày 20/01/2010 của Bộ Y tế 
và Bộ Công an 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. 

- QuyÕt ®Þnh 1053/Q§-BYT ngμy 2/4/2010 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban 
hành Hướng dẫn xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi. 

- Quyết định 1782/QĐ-BYT ngày 27/5/2010 về việc ban hành “Quy định về 
chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng” 

- Quyết định số 1781/QĐ-BYT ngày 27/5/2010 về việc ban hành “Hướng dẫn 
thực hiện chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng”. 
 - Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT ngày 20/08/2010 của Bộ 
Thông tin và Truyền Thông, Bộ  Y Tế hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng 
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phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, 
báo điện tử đối với thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. 
 - Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. 
  
 2. Hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS  
 Trong 09 tháng qua, ngoài việc phối hợp với một số bộ, ngành xây dựng và ban 
hành một số văn ban quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS (như đã nêu 
trên), ngay từ đầu năm, Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) trong khuôn khổ Dự 
án Phòng, chống HIV/AIDS quốc gia đã tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm 21 bộ, ban 
ngành đoàn thể. Định kỳ giao ban phòng, chống HIV/AIDS với đại diện các bộ, ngành, 
đoàn thể ở trung ương, với các cơ quan báo chí, các tổ chức phi chính phủ trong nước, 
bao gồm các Hội Phòng, chống HIV/AIDS và mạng lưới người nhiễm HIV ở Việt 
Nam. Nhìn chung các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương đã triển khai được nhiều hoạt 
động phòng, chống HIV/AIDS, như ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo, thiết lập 
mạng lưới, đào tạo cán bộ, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp với 
đặc thù của bộ, ngành, đoàn thể mình. Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các tổ 
chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đồng, các tôn giáo, các doanh nghiệp đang từng 
bước được mở rộng và có chất lượng hơn... 

Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" 
tiếp tục được mở rộng ở các địa phương. 
 
 3. Ch−¬ng tr×nh th«ng tin, gi¸o dôc, truyÒn th«ng thay ®æi hμnh vi 

Tại Trung ương, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn 
ma túy và mại dâm đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, làm tăng sự quan tâm 
của dư luận đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.  

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia) 
đã triển khai thành công Tháng cao điểm về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.  

Nhiều hoạt động truyền thông chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm  
20 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đang được đẩy mạnh và tăng cường, 
trong đó nhiều khóa tập huấn về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đã được tổ 
chức cho cán bộ truyền thông trong cả nước; Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng, 
chống HIV/AIDS cho 6 cụm khu vực miền Nam và Tây Nguyên đã được tổ chức và 
đang chuẩn bị cho vòng thi chung kết tại Hà Nội vào tháng 11/2010 hay Diễn  đàn 
Tuyên truyền viên đồng đẳng các cụm, các khu vực... đều đã có tác dụng truyền thông 
rất lớn...  
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Tại địa phương, các hoạt động truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, hình thức 
truyền thông cũng đa dạng hơn, số đối tượng được thụ hưởng từ truyền thông trực tăng 
lên nhiều so với những năm trước đây. Hiện cả nước có hơn hàng chục ngàn cộng tác 
viên, tuyên truyền viên đồng đẳng hàng ngày, hàng giờ mang kiến thức về HIV/AIDS 
đến từng người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm có hành vi nguy cơ lây 
nhiễm cao. Tính đến 30/6/2010, cả nước đã thực hiện truyền thông trực tiếp về thay 
đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cho 5.937.102 lượt người. 

Tuy nhiên hoạt động truyền thông đại chúng 9 tháng qua gặp nhiều khó khăn, 
do năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia nên thời lượng, dung 
lượng dành cho phòng, chống HIV/AIDS bị hạn chế rất nhiều. 

 

 4. Ch−¬ng tr×nh can thiÖp gi¶m t¸c h¹i dù phßng l©y nhiÔm HIV  

Hiện nay cả nước có 3.572 tuyên truyền viên đồng đẳng (TTVĐĐ) cho nhóm 
nghiện chích ma túy, 2.303 TTVĐĐ cho nhóm phụ nữ bán dâm, 152 TTVĐĐ cho 
nhóm nam có quan hệ tình dục với nam (MSM) và số cộng tác viên tiếp cận cộng đồng 
lên tới 9.765 người.  

Theo số liệu báo cáo Quý II/2010, hoạt động phân phát bao cao su đã được triển 
khai tại 5.388 xã thuộc 494  huyện của 60 tỉnh, thành phố, so với cuối năm 2009 tăng 
2.110 xã (tăng 1,6 lần) và tăng 131 huyện . Số bao cao su được phân phát theo báo cáo 
đến cuối tháng 6/2010 là 8.369.243 chiếc.  

Hoạt động trao đổi bơm kim tiêm đã được triển khai tại 2.904 xã thuộc 298 huyện 
của 60 tỉnh thành phố. Số bơm kim tiêm sạch phát miễn phí trong 6 tháng đầu năm là 
11.884.688 chiếc; số bơm kim tiêm bẩn được thu gom là 7.045.834 chiếc, có 2.159.565 
lượt người nghiện chích ma túy nhận được bơm kim sạch. 

Tính đến tháng 8/10/2010, cả nước đã có 12 điểm “Điều trị thay thế nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” (Gọi tắt là điều  trị methadone) tại 5 
thành phố, là Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng, với 2.291 bệnh 
nhân (trong đó 2.005 bệnh nhân điều trị liều duy trì và 286 bệnh nhân đang dò liều). Hải 
Phòng là thành phố có số lượng bệnh nhân điều trị nhiều nhất (1028 người, chiếm 
44,9% số bệnh nhân trong cả nước). Như vậy, trong 09  tháng đầu năm 2010, đã triển 
khai thêm được 4 điểm điều trị Methadone, với trên 556 bệnh nhân mới được điều trị. 
Ngoài những tỉnh đã triển khai điều trị Methadone, hiện nay có thêm các tỉnh khác đang 
trong giai đoạn chuẩn bị để mở các điểm điều trị methadone như Điện Biên, Nam Định, 
Hải Dương. Đánh giá trong bước đầu cho thấy việc điều trị thay thế nghiện các chất 
dạng thuôc phiện bằng thuốc Methadone đã thu hút sự quan tâm của nhiều đồng chí 
Lãnh đạo cấp tỉnh và sự đồng tình của nhân dân tại địa phương có triển khai. 
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5. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t HIV/AIDS vμ t− vÊn xÐt nghiÖm HIV tù nguyÖn 

Đến nay Bộ Y tế đã thẩm định và cho phép 75 phòng xét nghiệm đủ điều kiện 
khẳng định các trường hợp HIV (+) trên 49 tỉnh, thành phố. Các tỉnh còn lại chưa có 
phòng xét nghiệm khẳng định HIV dương tính do thiếu điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và cán bộ đủ năng lực để thực hiện việc khẳng định các trường hợp HIV dương 
tính. 

 

Về công tác tư vấn, xét nghiệm tự nguyện: cho tới nay đã có hơn 263 phòng tư vấn 
xét nghiệm HIV tự nguyện tại 54 tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2010, tăng thêm 6 phòng tư 
vấn xét nghiệm. Trong 6 tháng đầu năm cả nước đã tư vấn cho 204.579 người, và có 
201.976 người được xét nghiệm HIV. Bên cạnh các điểm Tư vấn xét nghiệm tự nguyện cố 
định, mô hình Tư vấn xét nghiệm tự nguyện lưu động, bước đầu được đánh giá có hiệu quả 
cao, số người được tư vấn nhiều hơn và tiếp cận với các địa bàn vùng sâu, vùng cao tốt hơn. 

  
Công tác theo dõi, đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục 

được đẩy mạnh, trong 9 tháng đầu năm Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với các 
đơn vị liên quan mở 4 lớp đào tạo cho cán bộ tuyến tỉnh về dịch tễ học cơ bản và 4 lớp 
về công tác thu thập số liệu báo cáo cho tuyến huyện. Nhiều hoạt động đnáh giá được 
tăng cường nhân tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 
2010.  

 
Công tác giám sát dịch HIV/AIDS/STI: năm 2010, Bộ Y tế đã thành lập 8 đoàn đi 

đánh giá công tác giám sát trọng điểm tại 39 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy công tác 
triển khai giám sát trọng điểm HIV tại địa phương gặp nhiều khó khăn đặc biệt khó tiếp 
cận trong nhóm nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm, thiếu cán bộ có kinh nghiệm và 
kinh phí triển khai cho Giám sát trọng điểm quá thấp. Năm 2010 tiếp tục triển khai thí 
điểm lồng ghép giám sát trọng điểm HIV và câu hỏi hành vi tại 7 tỉnh , thành phố (Hải 
Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và An Giang). 

 
 6. Ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn ®iÒu trÞ ARV 

Công tác điều trị bệnh nhân AIDS tiếp tục được mở rộng, tính đến tháng 
9/2010, toàn quốc có 315 cơ sở điều trị ARV, trong đó có 287 phòng khám ngoại trú 
người lớn (gồm 2 cơ sở thuộc tuyến Trung ương, 130 cơ sở tuyến tỉnh, 155 cơ sở 
tuyến huyện) và 117 cơ sở điều trị ARV cho trẻ em (gồm 02 cơ sở thuộc Trung ương, 
72 cơ sở tuyến tỉnh, 43 cơ sở tuyến huyện. Ngoài ra còn  có 89 cơ sở điều trị chung 
cho cả người lớn và trẻ em. Tính đến tháng 7/2010 cả nước đã điều trị cho 44.847 bệnh 
nhân AIDS, trong đó có 42.449 bệnh nhân người lớn và 2.398 bệnh nhân trẻ em. So 
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với cuối năm 2009, số bệnh nhân được điều trị ARV trong 9 tháng đầu năm 2010 tăng 
6.852 người, trung bình mỗi tháng tăng 987 bệnh nhân. Số trẻ em được điều trị ARV 
tăng 411 trẻ, trung bình mỗi tháng tăng khoảng 60 trẻ. So sánh với cùng kỳ năm 2009, 
số bệnh nhân được điều trị tăng lên 11.543 bệnh nhân (34,7%). Tuy nhiên đấn nay ước 
tính mới chỉ có hơn 50% số bệnh nhân AIDS cần điều trị đã được điều trị. 
 

 7. Ch−¬ng tr×nh Dù phßng l©y nhiÔm HIV tõ mÑ sang con 

Hai năm trở lại đây, Ủy ban Quốc gia đã phát động và triển khai Tháng cao 
điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên toàn quốc. Hoạt động này đã 
mang lại hiệu quả làm giảm đáng kể số trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV bị 
nhiễm HIV. Tính đến nay trên cả nước có 225 điểm cung cấp dịch vụ dự phòng, lây 
truyền HIV từ mẹ sang con. Trong 6 tháng đầu năm 2010, trên toàn quốc đã tiến hành 
tư vấn xét nghiệm HIV trước khi sinh cho 451.181 người phụ nữ mang thai, đã phát 
hiện 753 phụ nữ mang thai nhiễm HIV, điều trị dự phòng cho 1.137 cho phụ nữ mang 
thai nhiễm HIV và trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV. 

 

 8. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¸c bÖnh l©y truyÒn qua ®−êng t×nh dôc (STD) 

Trong 6 tháng đầu năm 2010, tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân của các 
tỉnh, thành phố đã tiến hành khám, điều trị cho 416.676 ca mắc STD. Trong tổng số ca 
được khám điều trị STD được báo cáo chủ yếu là các cơ sở y tế nhà nước thực hiện 
báo cáo. 
 

 9. Ch−¬ng tr×nh an toμn truyÒn m¸u 

Tiếp tục đảm bảo 100% các chai máu được sàng lọc HIV trước khi truyền. 
Trong 6 tháng đầu năm 2010 đã thu gom được 404.947 đơn vị máu, trong đó số đơn vị 
máu thu gom từ người tình nguyện hiến máu là 252.058 đơn vị máu,  sàng lọc và loại 
bỏ được 137 đơn vị máu nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm HIV.  

  
III. Nh÷ng khã kh¨n vμ tån t¹i 
 1. Cơ sở hạ tầng: hiện nay phần lớn các tỉnh còn gặp khó khăn về trụ sở làm 
việc, các cán bộ phải làm việc trong điều kiện chật hẹp. Cho đến nay chỉ có 8 trung 
tâm phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc, nhưng nhiều trang 
thiết bị thiết yếu vẫn trong giai đoạn đầu tư. 43/61 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 
vẫn làm việc trong các cơ sở tạm thời, thậm chí một số trung tâm làm việc trong điều 
kiện quá chật hẹp như Bến Tre có 20 cán bộ làm việc trong một phòng diện tích 24m2. 

 
 2. Nhân lực: sự thiếu hụt nhân lực là rào cản cho việc mở rộng và nâng cao 
chất lượng các chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Trong khi số cán bộ có trình độ 
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và kinh nghiệm mới được tuyển dụng còn ít, một bộ phận cán bộ đang làm việc, co 
kinh nghiệm và năng lực lại xin chuyển công tác khác hoặc chuyển sang lĩnh vực khác, 
nguyên nhân chính là do thu nhập của cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS 
còn quá thấp. Các chế độ như đãi ngộ ngành nghề, phụ cấp đặc thù, phụ cấp vùng 
miền và phụ cấp thâm niên chưa có. Chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác 
làm công tác phòng, chống HIV/AIDS áp dụng theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg 
ngày 01/11/2005 về Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên 
chức tại các cơ sở y tế Nhà nước là quá thấp. 

Tình trạng các bác sĩ điều trị AIDS tại TP Hồ Chí Minh xin nghỉ việc hoặc chuyển 
đi nơi khác tăng cao trong 2 năm gần đây. 

 
 3. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử: trình trạng phân biệt kỳ thị vẫn còn phổ biến 

đã làm cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS khó tiếp cận với người nhiễm HIV 
và những người dễ bị tổn thương. Nhiều trường hợp phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV 
dương tính đã không quay lại chương trình do sợ bị kỳ thị. Sự kỳ thị phân biệt đối xử 
không chỉ xẩy ra ở những người bị nhiễm HIV mà còn kỳ thị với cả cán bộ chương 
trình phòng, chống HIV/AIDS, nhiều bác sĩ khi tham gia điều trị cho bệnh nhân AIDS, 
không thể làm thêm ở phòng mạch do bệnh nhân khác không đến khám vì sợ bị lây 
nhiễm HIV.   
  
 4. Ngân sách: kinh phí triển khai cho công tác phòng, chống HIV/AIDS từ 
chương trình mục tiêu quốc gia và của các tỉnh vẫn ở mức thấp, những tỉnh không có 
dự án quốc tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh kinh phí thấp, định mức chi tiêu 
quy định từ năm 2007 đến nay không còn phù hợp, do đó việc triển khai chương trình 
mục tiêu lại gặp khó khăn hơn nhiều lần. Ngoài ra, chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS dựa vào nhóm cộng tác viên và tuyên truyền viên đồng đẳng được chứng 
minh có hiệu quả, nhưng chế độ, chính sách dành cho các tuyên truyền viên đồng đẳng 
và cộng tác viên trực tiếp tham gia chương trình hầu như chưa có ngoài phụ cấp ít ỏi 
của các dự án.  

 
 5. Công tác chuyên môn:  
- Phối hợp đa ngành: Công tác  phòng, chống HIV/AIDS vẫn chưa thực sự được 

ưu tiên đưa vào các kế hoạch hàng năm của các bộ, ngành, đoàn thể ở các cấp, cũng 
như chưa được lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội theo 
quy định Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Nghị định số 108/2007/NĐ-CP, ngày 
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26/6/2007 của Chính phủ. Công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn chưa được các bộ, 
ngành, đoàn thể và các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện như “một mục tiêu ưu 
tiên của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”. 

- Chương trình điều trị: Số bệnh nhân AIDS tiếp cận điều trị thuộc ARV tại 
những tỉnh trọng điểm ngày càng tăng nhanh và vượt chỉ tiêu 43.000 bệnh nhân, dẫn 
đến tình trạng quá tải cho các cơ sở điều trị, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh;  

- Chương trình can thiệp giảm hại: nhiều tỉnh thiếu kinh phí hoặc định mức 
thấp, nên không thiết lập được đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng để triển khai hoạt 
động này. 

- Chương trình theo dõi và đánh giá: Phần lớn số liệu báo cáo thu thập từ tuyến 
huyện, trong khi phần lớn các huyện chỉ có 01 cán bộ làm kiêm nhiệm cho việc thu 
thập và báo cáo nên dẫn đến chất lượng báo cáo hạn chế, số liệu báo cáo không được 
kiểm tra, đối chiếu, dẫn đến việc báo cáo số liệu không đồng nhất gây cản trở lớn cho 
việc sử dụng số liệu lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt động. 

- Công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Công tác quản lý, theo 
dõi, giám sát tình trạng nhiễm HIV của những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ bị 
nhiễm HIV không đầy đủ do mất dấu sau khi sinh. 

- Công tác giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục: phần lớn ca nhiễm 
trùng qua đường tình dục khám điều trị thông qua hệ thống khám bệnh tư nhân, bên 
cạnh đó việc đầu tư cho chương trình này còn hạn chế do đó không thu hút hệ thống tư 
nhân vào chương trình phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Do đó 
công tác giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục gặp nhiều khó khăn. 
 
IV. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2010 

1. Tổ chức tốt các sự kiện nhân 20 năm đối phó với HIV/AIDS như Đánh giá 
Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; Tháng hành động quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS; Hội nghị 20 năm Việt Nam đương đầu với HIV/AIDS; Hội nghị 
Khoa học Quốc gia lần thứ IV về phòng, chống HIV/AIDS; Ngày Sáng tạo Việt nam 
phòng, chống HIV/AIDS; Hội thi Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc và Triển lãm 20 
năm phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chương trình hành động của Chiến 
lược quốc gia theo kế hoạch đã giao năm 2010. Cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã 
đặt ra, hoàn thành giải ngân đúng tiến độ đảm bảo chất lượng chuyên môn. 
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3. Đẩy mạnh đầu tư, tăng cường việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ như Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 và Quyết định số 
84/2009/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và các Quyết 
định, đề án khác đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 
V. ĐỊNH HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 
 1. T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o trong c«ng t¸c phßng, chèng 

HIV/AIDS 

- Tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản quay phạm pháp luật hướng dẫn 
thi hành Luật và triển khai có hiệu quả hơn các hoạt động; 

- Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các 
cấp trong chỉ đạo, điều hành, đầu tư  và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, 
chống HIV/AIDS.  

- Tập trung nghiên cứu xây dựng các chính sách trong công tác phòng chống 
HIV/AIDS, rà soát và hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ, đối với bệnh nhân.  
 - Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 -2020. 
 - Xây dựng hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật nhằm đảm bảo các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với thực tế và đúng quy định của luật Phòng, chống 
HIV/AIDS  các hướng dẫn quốc tế cú liên quan. 
  

 2. Tăng cường số lượng và năng lực ®éi ngò c¸n bé phßng, chèng HIV/AIDS 

- TiÕp tôc hoμn thiÖn ®éi ngò c¸n bé lμm viÖc t¹i c¸c Trung t©m Phßng, chèng 

HIV/AIDS tØnh theo ®Þnh møc biªn chÕ quy ®Þnh t¹i Th«ng t− Liªn tÞch sè 

08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngμy 05/6/2007 cña Bé Y tÕ vμ Bé Néi vô h−íng dÉn ®Þnh 

møc biªn chÕ sù nghiÖp trong c¸c c¬ së y tÕ nhμ n−íc.  

- Cñng cè vμ më réng ®éi ngò céng t¸c viªn x·/ph−êng; 

-  X©y dùng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®Ó thu hót ®éi ngò Y, B¸c sü míi ra tr−êng tù 

nguyÖn tham gia lμm c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS t¹i c¸c tuyÕn, ®Æc biÖt lμ tuyÕn 

tØnh vμ huyÖn. Sửa đổi bổ sung Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 về 
Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế 
Nhà nước, nhằm đề xuất tăng phụ cấp cao nhất 70% áp dụng đối với cán bộ y tế 
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thường xuyên, trực tiếp làm các công việc khám điều trị, chăm sóc người nhiễm 
HIV/AIDS tại các cơ sở y tế, các cơ sở điều trị Methadone và xét nghiệm HIV. 

- TiÕp tôc thùc hiÖn x©y dùng lé tr×nh ®μo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho 

®éi ngò c¸n bé lμm viÖc trong lÜnh vùc phßng, chèng HIV/AIDS.  

 
3. Tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS 
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, tăng cường việc thực hiện các Quyết định đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt như Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống 
HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 
2015 và Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến 
năm 2020 và các Quyết định, đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đẩy mạnh công tác đầu tư cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ ngân 
sách quốc gia và địa phương đảm bảo để đảm bảo tính bền vững của chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS khi các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài giảm dần; 

- Thúc đẩy việc thực hiện quy định của Luật và Nghị định 108/2007/NĐ-CP về 
lồng ghép công tác phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế-xã hội. 
  

 4. Huy ®éng céng ®ång vμ phèi hîp liªn ngμnh 

 - TriÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c néi dung, yªu cÇu cho c«ng t¸c phßng chèng 

HIV/AIDS t¹i c¸c x· ph−êng träng ®iÓm, hoμn thiÖn ®éi ngò céng t¸c viªn, tuyªn 

truyÒn viªn.  

 - TËp trung huy ®éng m¹nh mÏ h¬n sù tham gia cña c¸c bé, ngμnh, c¸c ®oμn thÓ 

vμo c«ng t¸c phßng, chèng HIV/AIDS. 

 - ChuyÓn m¹nh h−íng −u tiªn ®Çu t−, chØ ®¹o, h−íng dÉn, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng 

phßng, chèng HIV/AIDS t¹i x·/ph−êng. TriÓn khai m¹nh mÏ phong trμo “Toμn d©n 

tham gia phßng, chèng HIV/AIDS t¹i céng ®ång d©n c−” trong cả nước. 
 
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chương trình hành động phòng, 

chống HIV/AIDS  
- Chương trình thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi: Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác Thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng diện bao 
phủ và nâng cao chất lượng truyền thông; cung cấp tài liệu truyền thông phòng, chống 






