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LỜI GIỚI THIỆU  
 

Đại dịch HIV/AIDS đang là vấn đề toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng không 
chỉ đến sức khoẻ, tính mạng của con người mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh 
tế, xã hội của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp và từng gia đình.   Với đặc 
điểm của dịch HIV là tấn công chủ yếu vào lực lượng lao động trẻ, việc phòng, chống 
HIV/AIDS tại nơi làm việc không những giúp các doanh nghiệp bảo vệ được người lao 
động mà còn giúp doanh nghiệp đứng vững, phát triển và cạnh tranh được trong cơ chế thị 
trường và quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng như hiện nay.  

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách về 
phòng, chống HIV/AIDS bao gồm cả các quy định về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tuy 
nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay vẫn gặp khó khăn khi triển khai thực hiện các quy 
định này.  

Nhằm giúp các doanh nghiệp và các đơn vị triển khai phòng, chống  
HIV/AIDS tại nơi làm việc một cách thuận lợi, được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ  
thuật của Dự án Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc do Cơ quan Phát triển quốc  
tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Cục Phòng, chống HIV/AIDS biên soạn và phát hành  
cuốn tài liệu “Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm  
việc”.  

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin chân thành cảm ơn các chuyên gia trong  
nước và quốc tế đã tham gia biên soạn, các nhà quản lý và những người trực tiếp  
làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc từ trung ương đến địa  
phương đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình biên soạn bộ tài liệu này.  

Đây là lần đầu tiên xuất bản tài liệu nên chắc chắn không tránh khỏi những  
thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến góp ý. Mọi ý kiến nhận xét, góp  
ý xin được gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, 135/3, Núi Trúc, ba Đình  
Hà Nội.  

Xin trân trọng cảm ơn.  
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU  
 
1. Mục đích của cuốn tài liệu  

Cuốn tài liệu này nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, các chủ sử dụng lao động 
triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc một cách có 
kết quả.  

2. Người sử dụng tài liệu  
Cuốn tài liệu này được biên soạn dành cho:  

- Chủ sử dụng lao động trong doanh nghiệp,  

- Cán bộ trong Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp,  

- Truyền thông viên phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc,  

- Các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS bộ, ngành, địa phương,  

- Những người quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS trong doanh  
nghiệp.  

3. Cách sử dụng tài liệu  
Tài liệu này được sử dụng như là một cẩm nang giúp các doanh nghiệp có thể tra 

cứu và tìm hiểu cách thức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 
nơi làm việc, cũng như thiết lập và triển khai các dự án phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc.  

Người đọc có thể đọc cuốn tài liệu này từ đầu đến cuối hoặc đọc một số phần mà 
mình quan tâm để tìm thông tin trả lời cho những thắc mắc gặp phải khi triển khai thực 
hiện hoặc tham khảo để xây dựng tài liệu giảng dạy có liên quan đến phòng, chống 
HIV/AIDS trong các doanh nghiệp.  

Các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, các địa  
phương, đơn vị có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo xây dựng và triển khai các  
chương trình, dự án, vận động chính sách...liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS  
tại nơi làm việc.  

4. Nội dung tài liệu  

Tài liệu này được chia ra làm 5 phần chính:  

Phần 1. Tác động của dịch HIV/AIDS đối với doanh nghiệp và những lợi ích khi 
doanh nghiệp thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.  

Phần 2. Hướng dẫn xây dựng hệ thống và chính sách phòng, chống 
HIV/AIDS nơi làm việc.  
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Phần 3. Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trong 
phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc  

Phần 4. Hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với cộng đồng dân cư triển khai các 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc.  

Phần 5. Phụ lục, bao gồm các mẫu quyết định thành lập Ban Phòng, chống  
HIV/AIDS, Đội truyền thông viên, xây dựng chính sách, lập kế hoạch hoạt động và  
báo cáo… giúp các nhà quản lí, lãnh đạo doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và  
công sức khi thiết kế và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS  
tại nơi làm việc.  
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PHẦN 1  
TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH HIV/AIDS ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ LỢI 
ÍCH KHI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG  
 HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC  

I. NHỮNG ẢNH HƯỞNG DO HIV/AIDS GÂY RA ĐỐI VỚI DOANH 
NGHIỆP  
1. Ảnh hưởng đến lợi nhuận và năng suất của doanh nghiệp  

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tính đến năm 2008, toàn cầu có trên  
26 triệu  người lao động đang bị nhiễm HIV, gần bằng 2/3 tổng số người nhiễm còn  
sống. AIDS đã cướp đi mạng sống của nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân có  
tay nghề cao… của nhiều ngành kinh tế - kỹ thuật; làm giảm chất lượng cũng như  
số lượng lực lượng lao động, làm tăng chi phí tuyển dụng và đào tạo lại. Dịch  
HIV/AIDS làm tăng sự vắng mặt của nhiều lao động khoẻ mạnh khác do phải nghỉ  
việc để chăm sóc người nhà ốm, thăm hỏi đồng nghiệp, tham dự tang lễ…GDP của  
nhiều nước giảm tới 2,6%/năm. Tại nhiều doanh nghiệp, chi phí do người lao động  
nghỉ việc, chăm sóc điều trị và các khoản chi phí khác do HIV/AIDS gây ra chiếm  
một phần rất lớn trong tổng chi phí hàng năm của doanh nghiệp.  

2. Ảnh hưởng đến chi phí tuyển dụng và đào tạo  
Doanh nghiệp luôn cần có những người có trình độ chuyên môn, kiến thức và kinh 

nghiệm để quản lí và thực hiện công việc. Để đào tạo được một cán bộ quản lý giỏi hay một 
công nhân có tay nghề cao doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều kinh phí và thời gian. Khi 
nguồn nhân lực đó bị ảnh hưởng như có người đau ốm, thậm chí mất đi vì các bệnh liên 
quan đến HIV, doanh nghiệp sẽ mất đi sự ổn định về nhân lực và phải tuyển dụng đào tạo 
lao động khác để thay thế. Do đó tất yếu sẽ làm tăng chi phí tuyển dụng, tăng chi phí đào 
tạo nguồn nhân lực  hay cần có một thời gian dài để làm người thay thế có thể làm quen 
với  doanh nghiệp. Đó là chưa kể trong một thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, những 
người thay thế thường đòi một mức lương cao hơn người lao động trước.  

Ngoài ra chủ doanh nghiệp và người lao động còn phải chịu nhiều chi phí cơ hội như 
chi phí khi chờ đợi để tuyển dụng và đào tạo được đội ngũ lao động giỏi; hoặc khi ngừng 
trệ của trang thiết bị trong dây truyền sản xuất; tăng thời gian giám sát khi lao động chưa 
có trình độ chuyên môn và tay nghề kỹ thuật tốt; cũng như mất đi các hợp đồng, các đơn 
hàng do không có đủ nhân lực hoặc năng lực cán bộ yếu không đáp ứng được yêu cầu của 
khách hàng.  
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Cũng theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), một số công ty của một số nước Châu 
Phi đã bắt đầu thuê và đào tạo 2-3 công nhân cho mỗi vị trí để phòng trường hợp công 
nhân và thợ lành nghề nghỉ việc hoặc chết do AIDS.  

3. Ảnh hưởng đến quan hệ lao động của nơi làm việc  
Trong thực tế còn rất nhiều người lao động chưa hiểu rõ về các đường lây và đường 

không lây nhiễm HIV, từ đó họ e ngại, thậm chí không chấp nhận làm việc và sinh hoạt 
cùng với người lao động nhiễm HIV. Do vậy, giữa những người công nhân lao động 
nhiễm và không nhiễm HIV có sự kỳ thị và phân biệt đối xử lẫn nhau, gây ảnh hưởng 
không tốt đến tâm lý trong môi trường làm việc. Có thể một số người lao động có tay nghề 
cao sẽ gây sức ép cho người chủ sử dụng lao động như yêu cầu chuyển chỗ làm việc hoặc 
rời bỏ công ty hoặc đình công gây ngừng trệ sản xuất vì lí do không muốn làm việc cùng 
người nhiễm HIV.  

II. LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN PHÒNG, 
CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC  
1. Bảo vệ được nguồn nhân lực  

Khi doanh nghiệp tham gia phòng, chống HIV/AIDS, cùng với các chương trình 
truyền thông tại cộng đồng, người lao động sẽ được cung cấp các kỹ năng cần thiết để có thể 
nhận biết đúng đắn về HIV/AIDS, có ý thức và biết cách bảo vệ mình trước HIV/AIDS.  

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp sẽ ổn định hơn nếu mỗi cá thể lao động trong 
một tập thể biết tự bảo vệ mình trước tác động của đại dịch.  

2. Tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp  

Mặc dù Luật pháp và quy định của hầu hết các nước đều quy định chống kỳ  
thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, nhưng ở các mức độ khác nhau, kỳ thị  
và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn xảy ra ở mọi nơi trên thế giới. Thực  
tế cho thấy, có rất nhiều người lao động chưa hiểu biết đúng về HIV/AIDS đã từ  
chối làm việc chung với người nhiễm HIV, từ chối dùng chung nhà vệ sinh, ngồi  
chung phòng ăn, bàn ăn ...làm cho không khí tại nơi làm việc trở lên rất nặng nề,  
ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc. Do vậy, nếu doanh nghiệp làm tốt công tác phòng,  
chống HIV/AIDS không những bảo vệ được người lao động không bị lây nhiễm  
HIV mà còn tăng cường sự hiểu biết của người lao động về HIV/AIDS, tránh kỳ thị,  
từ đó tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, có hiệu quả.  

3. Nâng cao uy tín cho doanh nghiệp  

Những năm trước đây khi nói đến việc triển khai phòng, chống HIV/AIDS  
 
8  



 
 

tại nơi làm việc, không ít doanh nghiệp còn do dự, e ngại. Họ sợ khách hàng, đối tác  
cho rằng doanh nghiệp mình có vấn đề về HIV/AIDS trong cán bộ công nhân viên,  
người lao động và kỳ thị luôn sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình. Nhưng  
thực tế ngày nay đã cho thấy điều ngược lại. Việc triển khai thực hiện chương trình  
phòng, chống  HIV/AIDS sẽ góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp bởi vì nó  
thể hiện rõ:  

- Cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp với việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho người 
lao động, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình cán bộ công nhân viên trước đại dịch 
HIV/AIDS;  

- Sự công bằng, bình đẳng trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp/ nơi làm việc; 
tôn trọng quyền và lợi ích của người lao động;  

- Vai trò và những đóng góp của doanh nghiệp vào việc thực hiện chiến lược chung 
trong phòng chống, ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS.  

- Doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật và những quy định của Việt Nam cũng  
như một số công ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm  
việc.  

- Doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Lãnh đạo doanh nghiệp sẵn 
sàng đóng góp nhân lực và tài chính để bảo vệ cho người lao động của doanh nghiệp và sự 
phát triển của quốc gia.  

Hiện nay nhiều nhà tài trợ lớn trên thế giới đã đưa ra nguyên tắc là khi các doanh 
nghiệp xây dựng các chương trình, dự án nếu không thiết kế các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS cho người lao động sẽ bị từ chối tài trợ về tài chính và kỹ thuật cho chương trình, 
dự án đó.  

4. Thế nào là một chương trình phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc toàn diện và hiệu 
quả?  

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc hiệu quả là chương trình đáp 
ứng được lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động và của cộng đồng trong 
mục tiêu khống chế đại dịch HIV/AIDS để doanh nghiệp phát triển bền vững và phát triển 
quốc gia.  

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS toàn diện sẽ phải đề cập đến các vấn đề như 
sau:  

- Vấn đề trong doanh nghiệp:  

+ Đối với lãnh đạo doanh nghiệp: chi phí thấp, lợi nhuận cao và góp phần bảo vệ 
lực lượng lao động để phát triển bền vững doanh nghiệp.  
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+ Đối với người lao động: được cung cấp thông tin, kiến thức và biện pháp dự 
phòng trước đại dịch HIV/AIDS và được hỗ trợ khi cần thiết.  

- Vấn đề ngoài doanh nghiệp:  

+ Chương trình phải thể hiện được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với  
sự phát triển bền vững của xã hội, của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng môi  
trường sống lành mạnh cho người lao động của doanh nghiệp tại cộng đồng thông  
qua các hoạt động cụ thể phối hợp cùng với cộng đồng dân cư có liên quan đến với  
doanh nghiệp.  

Các hoạt động chủ yếu của một chương trình Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm 
việc được tóm tắt trong sơ đồ dưới đây:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để đạt được yêu cầu tối thiểu của chương trình phòng chống HIV/AIDS nơi  
làm việc, doanh nghiệp cần phải thực hiện 5 hoạt động thuộc cả 3 phần trên, cụ thể  
như sau:  

-  Xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc,  

-  Lập kế hoạch hoạt động và kinh phí,  

-  Tổ chức các hoạt động truyền thông về HIV,  

-  Chăm sóc và hỗ trợ người lao động nhiễm HIV.  

-  Báo cáo hoạt động và đánh giá.  
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PHẦN 2  
HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ  
 CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  

TẠI NƠI LÀM VIỆC  
 

I. THÀNH LẬP BAN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM  
VIỆC  
1. Tại sao cần thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc?  

Việc thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc nhằm giúp cho lãnh 
đạo doanh nghiệp có định hướng, thống nhất và quyết định sẽ triển khai chương trình 
hoặc các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp như thế nào để bảo vệ sức 
khoẻ người lao động, bảo vệ lực lượng sản xuất, góp phần đảm bảo cho doanh nghiệp phát 
triển bền vững.  
2. Nhiệm vụ Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc  

- Trao đổi, thảo luận với lãnh đạo để đạt được cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp 
trong việc ủng hộ và hỗ trợ cho Ban hoạt động thông qua các chính sách, quyết định cụ thể 
do lãnh đạo doanh nghiệp kí và ban hành.  

- Xây dựng chiến lược hoặc chương trình dài hạn (5 năm, 10 năm...) cho doanh 
nghiệp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng như các kế hoạch, hoạt động cụ thể 
hàng tháng, quí và năm cho các phòng, ban, tổ chức đoàn thể theo nhiệm vụ, mục tiêu 
mà Ban đã đặt ra với các chỉ tiêu cần đạt được đã được lãnh đạo doanh nghiệp thông qua.  

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp dự toán ngân sách, chi phí cho các  
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện kinh tế của doanh  
nghiệp.  

Ban Phòng, chống HIV/AIDS sẽ căn cứ các nội dung sau để tham mưu cho lãnh 
đạo doanh nghiệp xây dựng chương trình hoặc hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 
cho phù hợp:  

- Đặc điểm sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp;  

- Tình hình, đặc điểm lây nhiễm HIV trên địa bàn doanh nghiệp đang hoạt động và 
nơi người lao động đang cư trú;  

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phòng, chống 
HIV/AIDS nói chung và tại nơi làm việc nói riệng;  

- Thực trạng, nguy cơ lây nhiễm HIV và nhu cầu của người lao động...  
3. Thành viên của Ban Phòng, chống  HIV/AIDS  
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Doanh nghiệp cần căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức của 
doanh nghiệp cũng như số lượng người lao động để quyết định số lượng thành viên của 
Ban Phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp, tránh bộ máy cồng kềnh và làm việc không 
hiệu quả.  

Một Ban Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc cần bao gồm các thành phần 
chính: 01 trưởng ban, 01 phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực, một số uỷ viên và với 
cơ cấu hợp lý.  

Giám đốc doanh nghiệp là người quyết định thành lập Ban Phòng, chống 
HIV/AIDS của doanh nghiệp mình.  

3.1. Các thành viên của Ban Phòng, chống HIV/AIDS  

- Trưởng ban: nên là lãnh đạo doanh nghiệp (Giám đốc hoặc Phó giám đốc hoặc 
cấp bậc tương đương).  

-  Phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực: Là đại diện tổ chức công đoàn  
hoặc cán bộ y tế. Thông thường Phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực là cán bộ  
y tế hoặc cán bộ phụ trách nhân sự hoặc lãnh đạo Công đoàn trong doanh nghiệp.  

- Các uỷ viên: Là lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo:  

+  Phòng nhân sự/tổ chức hành chính; +  

Công đoàn;  

+  Đoàn Thanh niên;  

+  Y tế;  

+  Người lao động...  

Tuy nhiên tùy mô hình, cơ cấu, tổ chức và số lượng người lao động của  
doanh nghiệp mà quyết định số lượng thành viên Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi  
làm việc, nhưng nên có ít nhất  từ 3 thành viên trở nên. Nếu trong doanh nghiệp có  
người lao động nhiễm HIV thì nên đưa đại diện của họ vào là thành viên của Ban  
Phòng, chống HIV/AIDS (nếu người nhiễm HIV để tự công khai danh tính) để có  ý  
kiến đóng góp đáp ứng với nhu cầu và quyền lợi cho người nhiễm HIV trong doanh  
nghiệp.  

32. Nhiệm vụ của các thành viên  

3.2.1. Trưởng Ban Phòng, chống HIV/AIDS  

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo doanh nghiệp về toàn bộ hoạt động của Ban Phòng, 
chống HIV/AIDS và phân nhiệm vụ cho từng thành viên.  

- Quyết định định hướng chiến lược, nội dung hoạt động và các vấn đề liên  
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quan đến phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp;  

- Đảm bảo các quyết định của Ban Phòng, chống HIV/AIDS sẽ được thực hiện, 
duy trì và có tính bền vững cao; các hoạt động được thống nhất và triển khai từ trên xuống 
dưới.  

- Vận động lãnh đạo doanh nghiệp cam kết, ủng hộ cho các hoạt động của  
Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, tìm kiếm các nguồn kinh phí hoặc huy  
động các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp cho phòng, chống HIV/AIDS nơi làm  
việc.  

- Quyết định cơ chế hoạt động cho Ban Phòng, chống HIV/AIDS, cũng như chế độ 
khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị trong doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS.  

3.2.2. Phó trưởng Ban hoặc uỷ viên thường trực  

- Trực tiếp chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên của Ban triển khai hoạt  
động hoặc thực hiện các quyết định, kế hoạch của Ban Phòng, chống HIV/AIDS.  

- Phối hợp với các thành viên của Ban và các cơ quan, đơn vị,  đoàn thể trong doanh 
nghiệp để tư vấn, xây dựng kế hoạch hoạt động hay chương trình làm việc hàng 
tháng/quí/năm cũng như lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các hoạt 
động khác có liên quan của doanh nghiệp.  

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của người lao động trong doanh nghiệp, đề xuất 
hướng giải quyết với các thành viên của Ban Phòng, chống HIV/AIDS và tổ chức các 
cuộc họp định kì cũng như chuẩn bị các báo cáo…  

3.2.3. Các uỷ viên  

- Triển khai các hoạt động đã được Trưởng Ban Phòng, chống HIV/AIDS 
giao. 

- Tổng hợp ý kiến người lao động, đề xuất thay đổi hoạt động, bổ sung hoặc sửa đổi 
chính sách, nội qui của doanh nghiệp và của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để 
công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc có kết quả tốt hơn, bền vững hơn.  

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Phòng, chống HIV/AIDS, đóng góp  
ý kiến vào bản dự thảo báo cáo do Phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực chuẩn  
bị.  

- Tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định thành lập “Đội truyền thông viên  
phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc” phù hợp với điều kiện lao động, làm việc  
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của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Đội.  

- Chủ động đề xuất phối hợp với cộng đồng dân cư, cơ quan y tế địa phương và các 
doanh nghiệp lân cận cùng triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDs và chăm sóc, 
hỗ trợ cho người nhiễm HIV trong và ngoài doanh nghiệp.  
4. Các hoạt động của Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc  

- Họp định kì hàng tháng, quí và năm để thảo luận các kế hoạch, nội dung, hoạt 
động phòng, chống HIV/AIDS của  doanh nghiệp cũng như tổng kết, báo cáo các hoạt 
động đã triển khai và rút kinh nghiệm cho hoạt động tiếp theo.  

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên 
của Ban thực hiện hoặc giám sát các hoạt động.  

- Giám sát các đơn vị, người lao động trong doanh nghiệp thực hiện đúng các  
nội qui, chính sách của doanh nghiệp về phòng, chống HIV/AIDS đã được ban  
hành; định kì có báo cáo, đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động của Ban, đề xuất  
chiến lược và kế hoạch cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo.  

- Chỉ đạo Đội truyền thông viên nòng cốt thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ đạo 
của Ban.  

- Đề xuất khen thưởng cũng như kỉ luật đối với các cá nhân, đơn vị trong doanh 
nghiệp làm tốt hoặc vi phạm chính sách, quy định về phòng, chống HIV/AIDS nơi 
làm việc mà doanh nghiệp đã ban hành.  
 
Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc sẽ tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp 
xây dựng và ban hành chính sách, quy định, kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS và 
trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc trong doanh nghiệp.  
Lãnh đạo doanh nghiệp ban hành quyết định thành lập Ban Phòng, chống 
HIV/AIDS nơi làm việc với họ tên, chức vụ trong doanh nghiệp và chức danh trong Ban 
Phòng, chống HIV/AIDS.  
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II. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC  

 
1.Tại sao cần xây dựng Chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc?  

Chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong 
việc:  

- Thể hiện rõ quan điểm, thái độ của lãnh đạo doanh nghiệp trước tác động của đại 
dịch HIV/AIDS cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua các hoạt động  
phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh tốt và 
tin cậy cho người lao động và đối tác về việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động gắn 
liền với phát triển của doanh nghiệp.  

- Có khung pháp lí thống nhất, có hành vi, ứng xử đúng đắn trước đại dịch  
HIV/AIDS, đảm bảo không vi phạm pháp luật đặc biệt tránh không vi phạm Luật  
Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người  
(HIV/AIDS)  

- Tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi, chia sẻ, cảm thông và gắn bó giữa 
người lao động nhiễm HIV và đồng nghiệp để cùng nhau lao động, sản xuất, kinh doanh 
góp phần phát triển doanh nghiệp  

- Hạn chế được các ảnh hưởng, tác động tiêu cực của đại dịch HIV/AIDS đến  
sự phát triển của doanh nghiệp, bảo vệ sức khoẻ của người lao động, đảm bảo được  
nguồn nhân lực khoẻ mạnh, chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm  
chi phí để phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp  
phát triển bền vững.  
2. Xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc như thế nào?  

Chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc được xây dựng trên cơ sở các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện tại của Chính phủ, các nội qui, qui định của doanh nghiệp 
nhằm đáp ứng nhu cầu, yêu cầu thiết thực và phù hợp với điều kiện của người lao động 
cũng như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Để xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc không nhất 
thiết phải có chuyên gia về lĩnh vực HIV/AIDS tại doanh nghiệp, các nhà quản lí doanh 
nghiệp cùng các tổ chức xã hội trong doanh nghiệp và đại diện người lao động từ các đơn 
vị sản xuất trong doanh nghiệp có thể cùng nhau xây dựng được các nội dung của chính 
sách. Tuy nhiên các nhà quản lí, nhóm chịu trách nhiệm xây dựng chính sách cần thực hiện 
các bước như sau:  

2.1. Tạo sự đồng thuận của lãnh đạo  doanh  nghiệp  trong  việc  xây  dựng  
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chính sách phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc  

Đầu tiên, lãnh đạo doanh nghiệp cần có hiểu biết đúng đắn về HIV/AIDS và  
dự phòng lây nhiễm HIV; nhận thức được nguy cơ lây nhiễm HIV của người lao  
động cũng như tầm quan trọng của chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm  
việc. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần thống nhất, quyết tâm xây dựng và ban hành  
chính sách phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc; và giao cho 1 nhóm có trách  
nhiệm xây dựng dự thảo các nội dung của chính sách để trình lãnh đạo phê duyệt.  

2.2. Tham khảo các tài liệu liên quan  

Lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Phòng, chống HIV/AIDS cần dành thời gian tham 
khảo các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu liên quan về HIV/AIDS còn hiệu lực 
để đưa vào nội dung chính sách của doanh nghiệp.  

2.2.1. Văn bản pháp qui liên quan đến HIV hiện còn hiệu lực trong nước và Quốc tế  

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) đặc biệt là các điều khoản quy định trách nhiệm của lãnh đạo doanh 
nghiệp, các điều khoản doanh nghiệp không được làm, vấn đề không kì thị và phân biệt 
đối xử với người nhiễm HIV cũng như không xét nghiệm bắt buộc HIV vì bất cứ lí do nào 
(xem ở phụ lục 9),.  

- Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm 
nhìn 2020 để đảm bảo các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp thực 
hiện theo định hướng mục tiêu của Quốc gia.  

- Nghị định 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết một số điều  
của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải  
ở người (HIV/AIDS) trong đó qui định rõ các biện pháp can thiệp giảm tác hại như  
cung cấp BCS, bơm kim tiêm sạch, tờ rơi về HIV… mà doanh nghiệp có thể triển  
khai tại nơi làm việc cũng như việc phối hợp, lồng ghép công tác phòng, choongbs  
HIV/AIDS vào các chương trình, dự án phát triển mà daonh nghiệp tham gia…  

- 10 Qui tắc cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong phòng, chống  
HIV/AIDS tại doanh nghiệp trong đó đề cập đến vấn đề quyền của người lao động  
cũng như các vấn đề không kì thị, phân biệt đối xử người lao động nhiễm HIV;  
không xét nghiệm HIV vì mục đích tuyển dụng hoặc sàng lọc; xây dựng môi trường  
làm việc lành mạnh, an toàn cho người lao động và chính sách phòng ngừa lây  
nhiễm HIV cho người lao động, chăm sóc người lao động nhiễm HIV.  

- Một số văn bản liên quan khác.  

2.2.2 Các tài liệu liên quan đến hiểu biết về HIV/AIDS và các nhiễm khuẩn lây  
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truyền qua đường tình dục  

Các hiểu biết cơ bản về HIV và các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình  
dục giúp doanh nghiệp có chiến lược dự phòng đúng đắn, có chính sách nhằm hạn  
chế tác động của HIV/AIDS đến nguồn nhân lực nhằm bảo vệ người lao động trước  
đại dịch HIV/AIDS, như chính sách về cung cấp kiến thức và phương tiện dự phòng  
lây nhiễm cho người lao động hoặc khám sức khỏe định kì, tư vấn nguy cơ lây  
nhiễm, giới thiệu chuyển gửi, chế độ thăm hỏi, chăm sóc người nhiễm HIV…  

2.2.3. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng lao động, sử dụng 
người lao động nhiễm HIV và sau cai.  

- Tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật này sẽ giúp doanh nghiệp vận  
dụng được các chính sách hiện có để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức  
khoẻ cho người lao động nhiễm HIV, người lao động sau cai trong doanh nghiệp  
cũng như tìm nguồn kinh phí cho chương trình dự phòng HIV nơi làm việc.  

- Các tài liệu tham khảo:  

+ Luật lao động, đặc biệt chú ý đến mục An toàn lao động, Bảo hiểm xã hội, tuyển 
dụng, nghỉ việc, nghỉ ốm, chính sách đối với người tàn tật…  

+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đặc biệt chính sách miễn giảm thuế cho các 
doanh nghiệp có sử dụng người lao động nhiễm HIV, người sau cai.  

+ Các văn bản khác có liên quan.  

2.2.4. Tham khảo các nội quy, qui định hoặc qui chế sẵn có của doanh nghiệp  
- Nghiên cứu các nội qui, qui chế, chế độ phúc lợi xã hội mà doanh nghiệp đang có 

để có thể lồng ghép các chính sách cho người lao động nhiễm HIV cũng như hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.  

- Các tài liệu tham khảo:  

+ Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh để xác định các 
chính sách có thể được đưa ra để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như đảm 
bảo tính pháp lí của chính sách sẽ ban hành.  

+ Qui chế doanh nghiệp để loại bỏ các điều khoản không phù hợp, trái với Luật 
Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS) hoặc bổ sung các điều khoản có thể hỗ trợ, tao điều kiện làm việc cho người 
lao động nhiễm HIV và triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc.  

2.2.5. Tham khảo chính sách/quy định về phòng, chống HIV/AIDS mà các doanh nghiệp 
khác đã ban hành  
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Hiện nay có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã ban hành các chính sách/quy định 
về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp khác có thể tìm kiếm để 
tham khảo (xem thêm phụ lục), đặc biệt là của các doanh nghiệp có quy mô, điều kiện sản 
xuất kinh doanh…tương tự như doanh nghiệp mình…  

Các nội dung chủ yếu của chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc  

Một chính sách phòng, chống HIV/AIDS đạt yêu cầu là chính sách có được các nội 
dung cơ bản nhất, khả thi và không vi phạm pháp luật. Các nội dung chủ yếu của chính 
sách này thường bao gồm các quy định sau:  

*  Không phân biệt đối xử và kì thị với người nhiễm HIV. Đây là nội dung đã  
được Luật pháp qui định và bắt buộc phải tuân thủ. Chính sách cần ghi rõ nghiêm  
cấm các hành vi kì thị, phân biệt đối xử và hình thức xử lí kỉ luật nếu vi phạm.  

* Không xét nghiệm HIV bắt buộc khi tuyển dụng hoặc trong quá trình người  
lao động đang làm việc, đây là nội dung tuân thủ điều -4 - Luật phòng, chống  
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).  

* Tạo điều kiện, cung cấp thông tin, giáo dục truyền thông HIV cho người  
lao động khi mới tuyển dụng cũng như định kì để thể hiện sự cam kết của lãnh đạo  
doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khoẻ của người lao động, bảo vệ sản xuất.  

* Tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với các dịch vụ dự phòng lây  
nhiễm HIV thông qua việc cung cấp và giới thiệu về bao cao su, điều trị các nhiễm  
trùng lây truyền qua đường tình dục, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị HIV/AIDS…  

* Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS luôn được lồng ghép với các hoạt  
động văn hoá, thể thao, giáo dục sức khoẻ để nâng cao hiểu biết, phòng lây nhiễm  
HIV và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh thu hút sự tham gia của người lao động.  

* Hỗ trợ của doanh nghiệp dành cho người nhiễm HIV, người sau cai tại nơi làm 
việc: chế độ ốm đau, điều trị, thăm hỏi...  

* Xác định kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

(Xem thêm ví dụ về một chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc ở Phụ  
lục 4).  
3. Ban hành Chính sách  

- Sau khi nhóm soạn thảo nội dung Chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc hoàn thành bản dự thảo, bản dự thảo được gửi đến lãnh đạo và người lao động tại các 
đơn vị, bộ phận sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp xin ý kiến đóng góp và đồng 
thuận.  
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- Sau khi thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị, nhóm soạn thảo sẽ sửa đổi điều 
chỉnh và trình chính sách cho lãnh đạo phê duyệt.  

- Thông thường thời gian soạn thảo và xin ý kiến đóng góp của lãnh đạo, người 
lao động từ các bộ phận, đơn vị mất khoảng 3 tháng.  
4. Phổ biến Chính sách đến từng người lao động trong doanh nghiệp  

- Sau khi Chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc được lãnh đạo 
doanh nghiệp phê duyệt; Ban Phòng, chống HIV/AIDS có kế hoạch phổ biến đến từng 
người lao động trong doanh nghiệp.  

- Chỉ khi tất cả người lao động của doanh nghiệp nắm được các nội dung cơ bản của 
Chính sách thì việc thực thi chính sách mới được đảm bảo, thống nhất hoạt động; người lao 
động thấy được quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong phòng, chống HIV/AIDS 
nơi làm việc.  

-  Phổ biến Chính sách tới người lao động trong doanh nghiệp có thể thông qua các 
hình thức như sau:  

+ Phô tô và phát đến tận tay từng người lao động.  

+ Dán lên bảng thông tin của doanh nghiệp.  

+ In tóm tắt và để ở nơi dễ đọc, dễ nhìn.  

+ Đọc trên hệ thống loa phát thanh của doanh nghiệp  

+ Thông báo trong các hoạt động chuyên đề HIV/AIDS hoặc lồng ghép với các 
hoạt động khác của doanh nghiệp: sức khỏe sinh sản, hoạt động thanh niên, công đoàn…  
5. Định kì đánh giá hiệu quả của chính sách và sửa đổi bổ sung  

Ban Phòng, chống HIV/AIDS định kì quí, năm thu thập báo cáo, góp ý và đề  
xuất sửa đổi chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp  
cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu của người lao  
động và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.  

Một Chính sách phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc tốt là chính sách tuân thủ các quy định 
pháp luật, tạo sự tin cậy và an toàn cho người nhiễm HIV làm việc trong doanh nghiệp và xây 
dựng môi trường làm việc an toàn.  
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III. THÀNH LẬP ĐỘI TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC  
 
1. Khái niệm và tầm quan trọng  

1.1. Đội truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc  

Là một nhóm truyền thông viên phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, được 
lựa chọn từ cán bộ, người lao động của doanh nghiệp, do Giám đốc doanh nghiệp thành 
lập và do Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp hoặc tổ chức, đơn vị được 
giám đốc hoặc Ban Phòng, chống HIV/AIDS giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động.  

Đội truyền thông phòng, chống HIV/AIDS (dưới đây gọi tắt là Đội truyền  
thông) có chức năng giúp giám đốc và Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh  
nghiệp:  

- Lập kế hoạch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS hàng năm trình lãnh đạo 
doanh nghiệp phê duyệt;  

- Thiết kế và tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS  
cho người lao động theo kế hoạch, như nói chuyện chuyên đề theo nhóm; thảo luận  
nhóm; tiếp cận, nói chuyện với cá nhân, đặc biệt là những người có hành vi nguy cơ  
cao; các hoạt động truyền thông bổ trợ; giới thiệu chuyển tiếp, chuyển tuyến…;  

- Phối hợp với các cơ quan và các lực lượng tham gia phòng, chống  
HIV/AIDS địa phương nơi doanh nghiệp trú đóng tổ chức các hoạt động truyền  
thông phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp và tổ chức cho người lao động  
tham gia các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS của địa phương.  

Ở những doanh nghiệp không có đơn vị y tế hoặc cán bộ y tế, Đội truyền thông có 
thể tham gia chăm sóc, hỗ trợ ban đầu cho người lao động nhiễm HIV của doanh nghiệp.  

1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đội truyền thông đối với công tác phòng, chống 
HIV/AIDS tại nơi làm việc  

Do Đội truyền thông bao gồm các truyền thông viên là cán bộ, nhân viên,  
người lao động đang làm việc thường xuyên và hưởng lương của doanh nghiệp,  
nên:  

- Dễ tiếp cận với người lao động của doanh nghiệp hơn những “người ngoài  
cuộc” (người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS ở ngoài doanh nghiệp), bởi  
những người cùng cảnh ngộ, cùng lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, “ngôn ngữ”...  
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thường dễ nói chuyện, thuyết phục, trao đổi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm với nhau 
hơn;  

- Thường hiểu tâm tư, nguyện vọng, các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và nhu 
cầu phòng, chống HIV/AIDS của người lao động;  

- Thường trao đổi cởi mở   kiểu “nói cho nhau nghe”; có giải thích, hướng  
dẫn, trao đổi, nhắc nhở, giám sát thường xuyên, kiểu “cầm tay chỉ việc” nên có khả  
năng giúp người lao động có đầy đủ kiến thức, mong muốn và kỹ năng thay đổi  
hành vi hơn;  

- Có thể tiến hành các hoạt động truyền thông ở mọi lúc, mọi nơi: trong và ngoài 
giờ hành chính, tại nơi làm việc và nơi ở của người lao động;  

- Các kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy, truyền thông, giáo dục kiểu 
“Công nhân nói chuyện với công nhân” (một loại hình Giáo dục đồng đẳng) có hiệu quả cao 
trong việc khuyến khích thay đổi hành vi có hại và xây dựng hành vi có lợi trong dự phòng 
lây truyền HIV.  
2.  Vai trò và nhiệm vụ của truyền thông viên  

Truyền thông viên dự phòng lây nhiễm HIV tại nơi làm việc có nhiệm vụ:  

-  Nhiệm vụ chung  

+ Vận động được người lao động tham gia buổi truyền thông.  

+ Xây dựng được kế hoạch truyền thông và chọn được địa điểm tổ chức buổi truyền 
thông.  

+ Giải đáp được một số vấn đề mà người lao động chưa hiểu.  

+ Ghi lại tất cả những vấn đề mà người lao động muốn làm rõ hơn hoặc còn thắc 
mắc để tham khảo thêm từ các chuyên gia và giải đáp lại trong các buổi truyền thông hoặc 
gặp mặt gần nhất;  

+ Đảm bảo sự tham gia thường xuyên của người lao động.  

+ Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, truyền thông.  

-  Nhiệm vụ cụ thể tại nơi làm việc  

+ Truyền thông được các nội dung về lây nhiễm HIV: 3 đường lây nhiễm HIV 
chính (QHTD không an toàn, sử dụng chung dụng cụ tiêm chích và lây nhiễm từ mẹ sang 
con) và các hành vi/đường không lây nhiễm HIV.  

+ Hướng dẫn sử dụng BCS đúng cách trong phòng lây nhiễm HIV qua quan hệ tình 
dục;  

+ Giới thiệu địa chỉ tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, địa chỉ điều trị nhiễm  
 
21  



 
 

HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi rút (ARV), điều trị thay thế nghiện các chất dạng  
thuốc phiện bằng thuốc Methadone; khám, điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua  
đường tình dục… tại địa phương và cách tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ khác khi có  
nhu cầu.  

+ Tư vấn giảm cáchành vi nguy cơ lây nhiễm HIV thường gặp  

+ Tư vấn được một số vấn đề cơ bản liên quan đến sức khoẻ sinh sản, trùng 
lây truyền qua đường tình dục và tiêm chích ma tuý.  

+ Tư vấn nguyên tắc chăm sóc, điều trị ARV, điều trị nhiễm trùng cơ hội.  
3. Quy mô và cơ cấu của Đội truyền thông  
3.1. Quy mô của Đội truyền thông  

Mỗi Đội truyền thông nên có từ 03 thành viên trở nên. Tùy theo điều kiện,  
phạm vi, tính chất hoạt động cụ thể của doanh nghiệp để xác định số thành viên của  
Đội.  

3.1.1.  Với các doanh nghiệp mà người lao động ít di chuyển như (Dệt may,  
Da giầy, chế biến thủy hải sản…) thì cứ có khoảng 50 lao động nên có 01 truyền  
thông viên. Cứ có từ 03 đến 05 truyền thông viên có thể thành lập 01 Đội truyền  
thông. Như vậy trong cùng một doanh nghiệp có thể có nhiều Đội truyền thông. Tùy  
theo mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các Đội này có thể  
được tổ chức theo phân xưởng, theo ca kíp, theo khối sản xuất, kinh doanh, hành  
chính…  

3.1.2. Với các doanh nghiệp có tính di biến động như (Cầu đường, Xây dựng...), 
thì cứ khoảng 30 lao động nên có 01 truyền thông viên và cứ có 03 truyền thông viên thì 
lập Đội truyền thông. Nếu không có đủ truyền thông viên để thành lập Đội truyền thông 
thì truyền thông viên đó hoạt động độc lập.  

3.1.3. Với các doanh nghiệp đặc thù (như vận tải ô tô đường dài, thu phí giao thông, 
vận tải biển, đánh bắt cá xa bờ…) thì cứ một Đội lao động hay Nhóm lao động nên có 01 
truyền thông viên phòng, chống HIV/AIDS được lựa chọn từ chính những người lao động 
trong Đội hay trong Nhóm đó.  

3.2. Cơ cấu của Đội truyền thông  

Một Đội truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp nên có:  

- Đội trưởng: Nên là cán bộ phụ trách nhân sự, đội trưởng đội sản xuất, trưởng 
ca, tổ trưởng, phân xưởng trưởng, nhóm trưởng…để có thể bố trí thời gian, huy động nhân 
lực…cho các hoạt động truyền thông;  

- Phó Đội trưởng: Nên là nhân viên y tế, cán bộ phụ trách công đoàn, đoàn  
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thanh niên của doanh nghiệp;  

- Các thành viên khác có thể bao gồm: người lao động có khả năng truyền 
thông. 

3.3. Tiêu chuẩn lựa chọn truyền thông viên  

- Nhiệt tình và có  năng lực tham gia các hoạt động xã hội;  

- Có khả năng giao tiếp tốt (nói, thuyết trình trước đông người, thuyết phục  
người khác, lắng nghe, không có thái độ phán xét trong bất kỳ tình huống nào…)  

- Có học vấn đủ để tiếp thu các kiến thức có liên quan đến vấn đề HIV/AIDS;  

- Có uy tín, được người lao động tin tưởng…  

- Thể hiện sự quan tâm, thông cảm và tôn trọng người bị ảnh hưởng hoặc đang 
chung sống với HIV  

- Tham gia và vượt qua được kỳ thi cuối khoá tập huấn truyền thông viên phòng, 
chống HIV/AIDS tại nơi làm việc  
4. Các bước chính tiến hành thành lập Đội truyền thông  
4.1. Đánh giá nhanh tình hình liên quan đến nhiễm HIV của doanh nghiệp  

Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp cần tổ chức việc khảo sát, đánh giá 
nhanh các vấn đề có liên quan, như:  

- Tình hình HIV/AIDS tại địa phương, trong doanh nghiệp, nguy cơ và các yếu tố 
tác động đến người lao động của doanh nghiệp;  

- Xác định kiến thức, thái độ, hành vi liên quan đến lây truyền HIV; nguy cơ lây 
nhiễm HIV của người lao động;  

- Xác định số lượng người lao động, tính chất công việc, phạm vi hoạt động  
của họ, đặc biệt là số người có hành vi nguy cơ hoặc dễ có hành vi nguy cơ lây  
nhiễm HIV;  

- Thái độ, mức độ ủng hộ của các cá nhân, các tổ chức, các đơn vị của doanh nghiệp 
đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS;  

- Các nguồn lực hiện có và các nguồn lực có thể huy động...  

Từ đó mà xác định nhu cầu, tính toán số Đội truyền thông cũng như số lượng truyền 
thông viên của mỗi Đội cho phù hợp  

4.2. Tìm hiểu, phân tích các quy định có liên quan  

Việc tìm hiểu, phân tích các quy định có liên quan đến phòng, chống  
HIV/AIDS trong doanh nghiệp sẽ giúp xác định cơ sở pháp lý cho việc thành lập và  
hoạt động của Đội truyền thông, cũng như giúp cho việc thuyết trình, vận động  
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Lãnh đạo doanh nghiệp thành lập và hỗ trợ Đội hoạt động trở nên thuận lợi hơn.  

 Các văn bản cần tìm hiểu, phân tích, như:  

- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) (gọi tắt là Luật HIV/AIDS); Nghị định số 108/2007/NĐ- 
CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HIV/AIDS; Nghị định 
45/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
(trong đó có công tác phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm cả phòng, chống HIV/AIDS 
trong doanh nghiệp);  

- Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm 
nhìn 2020;  

(Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm các văn bản quan trọng trên qua các cơ quan 
phòng, chống HIV/AIDS địa phương hoặc qua các trang thông tin điện tử của Quốc hội; 
Chính phủ và Bộ Y tế hay của Cục Phòng, chống HIV/AIDS: 
http://www.vaac.gov.vn);  

- Chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp (nếu có).  

4.3. Xác định mục tiêu hoạt động của Đội truyền thông  

- Mục tiêu cần cụ thể, đo đếm được, có thể đạt được. Ví dụ: Mục tiêu hoạt động 
của Đội truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm nam công nhân tại công trường 
xây dựng X trong năm đầu tiên là:  

+ 100% nam công nhân hiểu biết đúng về HIV/AIDS;  
+ 80% người nam công nhân sử dụng bao cao su đúng cách mỗi khi quan hệ tình 

dục.  

4.4. Xác định nhiệm vụ của Đội truyền thông  

Tham khảo hướng dẫn ở nội dung 2 (trên đây) và áp dụng vào tình hình cụ thể của 
doanh nghiệp.  

4.5. Xác định các hoạt động của Đội truyền thông  

Ví dụ:  

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS hoặc lồng ghép vào các hoạt 
động giáo dục khác của doanh nghiệp (an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe…) hoặc sinh 
hoạt đoàn thể trong doanh nghiệp (nếu có);  

- Tổ chức các buổi thảo luận nhóm về HIV/AIDS…  

(Tham khảo bài “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông);  

4.6. Xác định quy mô, cơ cấu của Đội truyền thông, danh sách lãnh đạo và các  
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thành viên của Đội truyền thông  

Tham khảo hướng dẫn ở nội dung 3.1 và 3.2 của bài và áp dụng vào tình hình cụ thể 
của doanh nghiệp;  

4.7. Xác định chi phí và nguồn kinh phí  

- Chi phí hoạt động của Đội truyền thông thường bao gồm:  

+ Chi phí cho các hoạt động truyền thông: Từ việc xác định các hoạt động mà tính 
toán ra chi phí cần thiết (Tham khảo Bài “Lập kế hoạch);  

+ Chi phí tập huấn, mua tài liệu, tham quan học tập;  

+ Chi phí giao ban định kỳ, họp sơ kết, tổng kết, khen thưởng… + Chi 

phí sổ sách, giấy bút…  

Các chi phí này được tính toán dựa trên mục chi và mức chi của doanh  
nghiệp.  

-  Nguồn kinh phí:  

+ Từ kinh phí phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp;  

+ Từ kinh phí chi hành chính sự nghiệp (Hội họp, giao ban…); + Từ 

các nguồn viện trợ từ bên ngoài…  
5. Lập đề án và thuyết trình với lãnh đạo doanh nghiệp về việc thành lập Đội truyền 
thông  

5.1. Lập đề án thành lập Đội truyền thông  

Sau khi xem xét, xác định các vấn đề nêu trên, đơn vị chủ trì hoặc Nhóm sáng 
kiến (có thể là Ban Phòng, chống HIV/AIDS, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, 
nhóm công tác về phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp…) phải lập Đề án thành lập 
Đội truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp, với các nội dung gợi ý sau:  

- Đặt vấn đề (trả lời câu hỏi tại sao lại cần có Đội truyền thông phòng, chống 
HIV/AIDS của Doanh nghiệp);  

- Tên gọi của Đội;  

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đội;  

- Chức năng, nhiệm vụ của Đội và nhiệm vụ của các truyền thông viên;  

- Các hoạt động chủ yếu của Đội;  

- Quy mô, cơ cấu, tổ chức của Đội, danh sách đề cử lãnh đạo, thành viên của 
Đội; 
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- Kinh phí và nguồn kinh phí cho hoạt động của Đội (tính theo đơn vị hàng 
năm). 

5.2. Thuyết trình để đề án được phê duyệt  

Đơn vị chủ trì đề án đăng ký làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp để thuyết  
trình về bản Đề án, trong đó tập trung làm rõ tính cấp bách của vấn đề, tầm quan  
trọng của Đội truyền thông đối với doanh nghiệp nói chung và người lao động của  
doanh nghiệp nói riêng; chi phí - hiệu quả hoạt động của Đội; các quy định hiện  
hành có liên quan; kinh nghiệm của các đơn vị bạn. Tại buổi thuyết trình này nên  
mời đại diện cơ quan phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, đại diện các địa  
phương, đơn vị bạn đã tổ chức tốt hoạt động của Đội truyền thông phòng, chống  
HIV/AIDS tại nơi làm việc.  

Sau khi thuyết trình, đề án có thể được sửa đổi, bổ sung rồi trình Giám đốc  
doanh nghiệp ký quyết định ban hành dưới dạng phê duyệt đề án hoặc Quyết định  
về tổ chức và hoạt động của Đội truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong doanh  
nghiệp.  
6. Đào tạo truyền thông viên  

- Đào tạo ban đầu: các truyền thông viên này phải được đào tạo về truyền thông 
phòng, chống HIV/AIDS từ 3 - 5 ngày. Khóa học này có cả cán bộ phụ trách (Đội trưởng) 
và có thể có một số truyền thông viên dự bị tham gia. Doanh nghiệp có thể liên hệ với các 
chuyên gia, dự án hoặc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh/thành phố để có hỗ trợ 
cho khóa đào tạo này.  

- Sau khi Đội đi vào hoạt động (thường là sau 06 tháng), thông qua các hoạt  
động giám sát có thể tiến hành đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho các truyền thông  
viên;  

- Ngoài ra, việc đào tạo các truyền thông viên còn được thực hiện thông qua  
giám sát hỗ trợ (kiểu cầm tay chỉ việc) và các đợt tham quan, học tập các Đội hoạt  
động tốt.  
7. Cung cấp trang thiết bị cho Đội truyền thông và cho truyền thông viên  

Các truyền thông viên cần được trang bị một số trang thiết bị để hoạt động, tùy tình 
hình cụ thể, như:  

- Túi công tác (bên trong có tài liệu truyền thông, có thể có thêm bơm kim tiêm 
sạch, bao cao su...);  

- Sổ ghi chép, biểu mẫu báo cáo;  

- Bộ quần áo đồng phục;  
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- Thẻ truyền thông viên.  

8. Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của Đội truyền thông  
Để hoạt động của Đội truyền thông nói chung và của từng truyền thông viên  

nói riêng có hiệu quả, cần có báo cáo hoạt động,   có giám sát, đánh giá thường  
xuyên và định kỳ và được thực hiện như đối với các hoạt động tương tự khác của  
doanh nghiệp.  

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, giám sát hoạt động của Đội truyền thông và truyền thông 
viên thuộc loại giám sát hỗ trợ, nghĩa là vừa giám sát, vừa hướng dẫn, hỗ trợ tại chỗ (kiểu 
cầm tay chỉ việc) để truyền thông viên cũng như Đội truyền thông hoạt động ngày càng tốt 
hơn, có hiệu quả hơn theo mục đích yêu cầu đề ra.  
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PHẦN 3: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC  

 

I. LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ CHO PHÒNG,  
 CHỐNG HIV/AIDS TẠI DOANH NGHIỆP  

 
1. Mục đích và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại 
doanh nghiệp  

Một bản kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS đầy đủ, cụ thể  và chi tiết sẽ giúp  
cho lãnh đạo doanh nghiệp, những người quản lý và người thực hiện có một cái  
nhìn bao quát, chủ động. Giúp tìm kiếm, xác định và sử dụng các nguồn lực (bao  
gồm cả nhân lực, vật lực và kinh phí) trong và ngoài doanh nghiệp một cách hiệu  
quả nhất.  
2. Quy trình lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp  

Sau đây là những bước cụ thể trong quá trình lập kế hoạch phòng, chống 
HIV/AIDS tại nơi làm việc bao gồm thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực trạng, 
đưa ra các vấn đề ưu tiên và xác định những can thiệp cụ thể  

2.1. Thu thập thông tin, phân tích tình hình, xác định vấn đề và lựa chọn vấn đề  
ưu tiên  

2.1.1. Thu thập thông tin, phân tích tình hình  

- Mục đích là xác định các yếu tố liên quan đến HIV/AIDS và người lao động 
trong và ngoài doanh nghiệp. Từ đó xác định được thực trạng của doanh nghiệp trước 
dịch HIV/AIDS, đánh giá được nguy cơ tác động của HIV/AIDS đối với người lao động ở 
thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Các thông tin cần thu thập để phân tích gồm:  

+ Thông tin về tình hình HIV/AIDS trên thế giới, tại Việt Nam, tại tỉnh và  
đặc biệt tại nơi làm việc và nơi người lao động cư trú hoặc thuê nhà ở;  
 + Các thông tin về người lao động trong doanh nghiệp: tuổi, giới, tình trạng  
hôn nhân; các thói quen trong sinh hoạt hàng ngày như uống rượu bia, sinh hoạt văn  
hoá, thể thao; các yếu tố nguy cơ và hành vi nguy cơ   lây nhiễm HIV, tình hình  
nhiễm HIV;  

+ Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội, văn hoá và kết cấu hạ tầng có liên quan  
trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng cũng như nơi người lao động cư trú hoặc thuê  
nhà ở;  

+ Các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ y tế, dịch vụ phòng, chống  
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HIV/AIDS và các dịch vụ xã hội hiện có trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng cũng như gần 
nơi sinh sống của người lao động của doanh nghiệp…  

2.1.2. Xác định và lựa chọn vấn đề ưu tiên  

Sau khi phân tích tình hình thực tế, Ban Phòng, chống HIV/AIDS và lãnh đạo 
doanh nghiệp sẽ đánh giá toàn diện về các yếu tố nguy cơ mà người lao động có thể gặp phải. 
Từ đó xác định các vấn đề cần phải được giải quyết, thứ tự ưu tiên (thường là theo tầm 
quan trọng của vấn đề đó) đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp 
mình.  

Qua kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã nhiều năm thực hiện công tác phòng, 
chống HIV/AIDS, các vấn đề ưu tiên nên được xác định tùy thuộc vào đặc điểm của từng 
doanh nghiệp. Một số gợi ý về các vấn đề ưu tiên như sau:  

a) Đối với Doanh nghiệp đã có người lao động nhiễm HIV:  

- Hỗ trợ khám, chăm sóc, điều trị cho người lao động nhiễm HIV phải được ưu tiên 
đầu tiên;  

- Thực hiện các chế độ cơ bản như đảm bảo việc làm cho người lao động  
nhiễm HIV, không kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV tại nơi làm việc;  

- Nâng cao kiến thức, thái độ, hành vi dự phòng lây nhiễm HIV cho người lao 
động;  

b) Đối với doanh nghiệp có lực lượng lao động trẻ (trong độ tuổi từ 20-39) chiếm 
đa số thì các vấn đề ưu tiên có thể là:  

- Nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS và cách tự phòng tránh lây nhiễm HIV cho 
người lao động;  

- Tổ chức và thu hút người lao động vào các hoạt động vui chơi, thể thao, văn hoá 
lành mạnh, giảm tối đa các hoạt động không an toàn như lạm dụng rượu bia, sử dụng ma 
tuý…  

- Đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào trong các hoạt động, sinh hoạt thường 
kỳ của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hay tổ, đội sản xuất  

- Phối hợp hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với cộng đồng dân cư xung quanh 
địa điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hay nơi ở của người lao động cũng cần 
được lưu ý…  

c) Đối với các doanh nghiệp có người lao động làm các nghề phải thường xuyên di 
chuyển, làm việc xa nhà, qua đêm hoặc người lao động từ nơi khác đến phải thuê nhà ở để 
làm việc thì nên ưu tiên giải quyết các vấn đề như:  
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- Nâng cao hiểu biết, thay đổi hành vi nguy cơ (nêu trên) là quan trọng nhất;  

- Cung cấp bao cao su, hướng dẫn, nhắc nhở việc sử dụng bao cao su thường  
xuyên trong các quan hệ tình dục có nguy cơ cần được coi là một trong các ưu tiên  
hàng đầu;  

- Đảm bảo khám sức khỏe định kì; tư vấn, khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời 
các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục…  

d) Đối với các doanh nghiệp có địa điểm sản xuất kinh doanh hoặc địa điểm cư trú, 
thuê nhà ở để làm việc của người lao động trong doanh nghiệp nằm trên địa bàn đang là 
điểm nóng về ma tuý, sử dụng ma tuý hay mua bán dâm, hay có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao 
thì:  

- Nâng cao hiểu biết về lây nhiễm, biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV  
và phối hợp với cộng đồng dân cư phòng, chống HIV/AIDS cần được đặt lên hàng  
đầu;  

- Vấn đề chăm sóc người nhiễm HIV và hỗ trợ họ cũng cần được ưu tiên…  

Một số nội dung khác cũng cần xem xét khi xác định vấn đề hay hoạt động ưu tiên, 
như người lao động có trình độ văn hoá thấp, kết quả khảo sát về hiểu biết kiến thức, thái 
độ hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cho thấy người lao động còn ở mức độ thấp, nhiều 
người hiểu biết chưa đúng…  

2.2. Xây dựng mục tiêu  

Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cần đạt  
được. Các mục tiêu này phải được xem xét và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất  
kinh doanh, tài chính và nhân lực của doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện được.  
Mục tiêu phải: cụ thể, đo lường được, đạt được, hợp lý và có thời gian xác định.  

Ví dụ: Đến hết năm 2010, 100% người lao động của doanh nghiệp được tham dự 
các buổi truyền thông  về HIV/AIDS.  

2.3. Lựa chọn giải pháp  

Giải pháp phòng, chống HIV/AIDS được xác định trong kế hoạch của các doanh 
nghiệp phụ thuộc vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Có thể đưa ra sau khi đã 
đánh giá và xác định các vấn đề ở phần trên, doanh nghiệp cũng có thể đưa ra nhiều giải 
pháp, sau đó lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ:  

+ Giải pháp 1: Tăng cường thông tin giáo dục truyền thông (nếu vấn đề xác định là 
người lao động thiếu kiến thức hiểu biết và dự phòng lây nhiễm HIV)  

+ Giải pháp 2: Đảm bảo cung cấp Bao cao su cho người lao động (nếu vấn đề được 
xác định là người lao động có nhu  cầu được cung cấp Bao cao su)  
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+ Giải pháp 3: Tăng cường liên kết với các dịch vụ hiện có ở địa phương để  
cung cấp địa chỉ tư vấn, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS cho người lao động (nếu  
vấn đề được xác định là người lao động có các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV)  

- Tiêu chuẩn của  một giải pháp tốt:  

+ Hướng tới mục tiêu đề ra;  

+ Giải quyết hoặc giảm bớt được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề; + Có 

tính khả thi (có khả năng tổ chức thực hiện và phù hợp…) + Có hiệu 

quả đầu tư cao…  

2.4. Xác định các  hoạt động (hành động) cụ thể  

- Tùy theo tình hình thực tế mà mỗi doanh nghiệp sẽ có các hoạt động (hành động) 
khác nhau để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên dù ở hình thức nào thì cũng cần 
xác định rõ thời gian triển khai, người chiụ trách nhiệm triển khai và các chỉ số để đánh 
giá chất lượng của hoạt động đó.  

Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc được đề xuất thường 
bao gồm:  

- Thành lập Ban Phòng, chống HIVAIDS của doanh nghiệp  

- Xây dựng Đội truyền thông viên làm nòng cốt cho các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS tại doanh nghiệp  

- Phân phát tài liệu và các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV phù hợp với tuổi, 
nghề nghiệp, giới của người lao động: tờ rơi cho nhóm lao động di cư, tờ rơi cho nhóm lái 
xe đường dài, tờ rơi cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cung cấp bao cao su, treo áp 
phích….  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông HIV trực tiếp cho từng cá nhân, hoặc truyền 
thông nhóm nhỏ,  sự kiện truyền thông, và truyền thông thông qua hệ thống phát thanh, đĩa 
CD và báo chí  

- Cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp hoặc  
giới thiệu cho người lao động tiếp cận các dịch vụ sẵn có ở địa phương, như tư vấn  
xét nghiệm HIV tự nguyện; khám chữa các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình  
dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; chăm sóc và điều trị HIV/AIDS…  

- Báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm, cải thiện chất lượng các hoạt động, biểu dương 
khen thưởng...  

2.5. Xác định kinh phí  

Đây là bước quan trọng trong lập kế hoạch.  
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Việc xác định kinh phí đủ là điều kiện cốt yếu để kế hoạch được thực hiện và  
thành công trên thực tế. Đồng thời với việc xác định kinh phí là việc xác định nguồn  
kinh phí, trong đó xác định rõ nguồn kinh phí đã có và nguồn kinh phí cần phải huy  
động…  

Việc tính toán kinh phí phải dựa trên mục chi và mức chi hiện hành đối với các 
công việc tương tự của doanh nghiệp hay của chương trình, dự án.  

(Ví dụ về cách xác định kinh phí cho một số hoạt động truyền thông xem phụ  
lục)  

Dưới đây là ví dụ về việc khai thác nguồn tài chính sẵn có của Doanh nghiệp để thực 
hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong Doanh nghiệp. Tuy nhiên, tuỳ theo 
hoàn cảnh cụ thể và quy mô của từng doanh nghiệp, các nguồn kinh phí này sẽ khác nhau. 

Nguồn kinh phí có thể được huy 
động sử dụng cho chương trình  
phòng, chống HIV/AIDS tại các 

doanh nghiệp 

Nguồn Quĩ phúc lợi xã hội 
 
 
 
 

Nguồn quĩ % tiền nhận lại từ bảo 
hiểm y tế cho công tác chăm sóc 
sức khoẻ doanh nghiệp 
 
 
 

Nguồn quĩ công đoàn (cơ sở) 
 

Nguồn Quĩ Đoàn thanh niên (cơ  
sở) 

Các khoản chi cho chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp 

 
 

Chi cho các hoạt động truyền thông cho người lao 
động trong doanh nghiệp: 

§  Được hưởng lương ít nhất 2 giờ tham dự tập  
 huấn trong năm 

§  Mua tài liệu cho người lao động 

Chi cho các dịch vụ hỗ trợ: 

§  Mua bao cao su 

§  Hỗ trợ khám bệnh lây truyền qua đường tình  
 dục 

§  Hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn sức khoẻ Chi 
cho các hoạt động quản lý chương trình và đào tạo 
truyền thông viên 

Chi cho các hoạt động truyền thông bổ trợ như  
bản tin, mua tạp chí sách báo, tổ chức các cuộc  
tìm hiểu, sáng tác văn nghệ, tổ chức ngày Thế  
giới phòng chống HIV/AIDS (1/12 hàng năm) 
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Nguồn quỹ đóng góp của người lao 
động 

Nguồn quĩ từ hoạt động gây quĩ 
khác (sản xuất sản phẩm phụ, bán 
phế liệu sản xuất, lãi từ các hợp 
đồng nhỏ ngoài kế hoạch) 

 
 
 
 

Mua tài liệu cho người lao động 
 

§  Hỗ trợ cho người nhiễm HIV 

§  Hỗ  trợ  các  hoạt  động  phòng,  chống  
 HIV/AIDS trong doanh nghiệp  

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, Doanh nghịêp có thể chi cho công tác phòng, chống 
HIV/AIDS trong doanh nghiệp bình quân từ 20.000 đồng  đến 50.000 đồng cho một người 
lao động trong một năm bao gồm cả tiền mua bao cao su để phân phối miễn phí cho người 
lao động. Các chi phí này có thể giảm khi có sự hỗ trợ từ bên ngoài qua các chương trình 
y tế, chương trình phòng, chống HIV/AIDS của quốc gia, quốc tế hay của địa phương.  

2.6. Trình phê duyệt kế hoạch  

Các bước chuẩn bị cho việc phê duyệt kế hoạch:  

- Kế hoạch sau khi được dự thảo cần gửi xin ý kiến góp ý của các bộ phận có liên 
quan trong doanh nghiệp và nếu cần thiết thì xin ý kiến góp ý của cơ quan phòng, 
chống HIV/AIDS trên địa bàn trước khi trình lãnh đạo phê duyệt;  

- Sau khi đã có ý kiến góp ý, tuỳ theo từng trường hợp, có thể phải tổ chức các buổi 
bảo vệ kế hoạch trước các bộ phận và cá nhân liên quan để thống nhất các nội dung  đã 
được đề ra trong kế hoạch. Trường hợp cần thiết phải bảo vệ kế hoạch trước Giám đốc.  

- Chỉnh sửa kế hoạch dựa trên các đóng góp ý kiến, nhận xét của các bộ phận nếu cần 
thiết;  

- Khi tất cả các nhận xét, đóng góp ý kiến đã được thu nhận, tổng hợp và chỉnh 
sửa cho phù hợp, trình ban lãnh đạo phê duyệt kế hoạch.  
 
 
Một kế hoạch hoạt động chi tiết, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của  
doanh nghiệp sẽ giúp cho công tác Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp  
thành công.  
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II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG,  
 CHỐNG HIV/AIDS TRONG DOANH NGHIỆP  

 
1. Khái niệm chung  

Truyền thông là quá trình giao tiếp, chia sẻ trao đổi thông tin từ người truyền đến 
người nhận nhằm đạt được sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi. Có 
rất nhiều hình thức truyền thông khác nhau có thể sử dụng để chuyển tải thông tin về 
HIV/AIDS đến người lao động mà doanh nghiệp có thể tiến hành tùy theo điều kiện cụ thể 
của mình.  

Bảng 1. Các hình thức truyền thông 
Hình thức Định nghĩa 
1. Truyền Truyền thông viên (TTV) chia sẻ, trao đổi 
thông trực với một người lao động về HIV/AIDS 
tiếp cá nhân nhằm đạt được sự thay đổi về hành vi theo 

hướng tích cực. 
 
 
 
 
2. Truyền Chia sẻ, trao đổi, thảo luận với một nhóm 

thông người (8-12 người) về các chủ đề được lựa 
nhóm chọn trước trên cơ sở tình hình thực tiễn 
nhỏ  hoặc các vấn đề đang được các thành viên 

trong nhóm cùng quan tâm. 
 

3. Truyền Nói chuyện, truyền thông hoặc tổ chức một 
thông nhóm sự kiện;  hoặc một buổi mít tinh, cuộc thi 
lớn tìm hiểu, nói chuyện về chủ đề HIV với 

một nhóm lớn hơn 30 người bao gồm cả 
giao lưu, trao đổi với người nghe. 

4. Góc Sắp xếp và trình bày tại 1 khu vực các bài 
truyền viết, hình ảnh, mô hình, hiện vật, hoặc bất 
thông cứ vật liệu gì khác nhằm cung cấp thông tin 

về các biện pháp dự phòng, chăm sóc và 
điều trị HIV/AIDS. 

Hoàn cảnh áp dụng 
Thuyết phục cá nhân khó tiếp cận ở 
các địa điểm hoặc thời gian thông 
thường, ít tham gia hoạt động nhóm 
hoặc khó chấp nhận thông tin mới hay 
thay đổi hành vi, nhất là các hành vi có 
tính “tế nhị”. 
Có thể thực hiện bất cứ lúc nào.  
Thực hiện vào giữa hoặc sau giờ  
làm việc tại nhà ăn, điểm sinh hoạt  
văn hoá, hoặc tại một góc khuôn  
viên của doanh nghiệp (thường  
trong cùng phân xưởng, tổ sản xuất,  
phòng ban) 
Thực hiện nhân dịp ngày Thế giới 
phòng, chống HIV/AIDS, tháng 
hành động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS tại hội trường, phòng 
họp, thư viện... 
Bố trí 1 vị trí tại thư viên, phòng y tế 
hội trường, nhà ăn, cổng ra  
vào…Người lao động chủ động tiếp 
cận thông tin. Dễ xây dựng, không 
tốn kém.  
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Hình thức Định nghĩa 
5. Bảng tin Đăng các thông tin mới hàng tháng về 

HIV/AIDS, các thông điệp, thông tin về 
phòng, chống HIV/AIDS. Các thông báo, 
quyết định liên quan đến chương trình PC 
HIV/AIDS. 

6. Loa Đọc các bản tin hay phát các bài hát, câu 
thông tin chuyện, bộ phim, thông điệp truyền thông 
nội bộ, về HIV/AIDS. 
chiếu phim 
7. Phát tờ  Phát các tờ thông tin ngắn gọn về HIV cho 
rơi, áp người lao động, hoặc dán các tờ thông tin 
phích thông khổ lớn tại nơi người lao động thường đi 
điệp qua. 

Hoàn cảnh áp dụng 
Có bảng tin hoặc góc dán thông tin 
chung của doanh nghiệp, người lao 
động chủ động tiếp cận thông tin hoặc 
trao đổi khi có nhu cầu. Dễ xây dựng, 
không tốn kém. 
Doanh nghiệp cần có sẵn hệ thống 
loa phát thanh. 

Thường cung cấp các thông tin cơ  
bản khi tổ chức truyền thông hoặc  
lồng ghép với các hoạt động khác.  
Dễ xây dựng, không tốn kém, có  
thể tìm hỗ trợ tài liệu từ trung tâm  
phòng chống HIV/AIDS địa  
phương.  

Trong các hình thức truyền thông trên, truyền thông cá nhân và truyền thông  
nhóm nhỏ có tác dụng tốt nhất trong việc giúp người lao động hiểu đúng về HIV, có  
kỹ năng thực hành các hành vi an toàn, cũng như có thái độ tích cực trong việc thay  
đổi hành vi.  

Truyền thông về HIV/AIDS cũng nên lồng ghép vào các hoạt động truyền thông 
chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, các hoạt động văn hoá xã hội của doanh nghiệp để 
tránh sự nhàm chán và giảm chi phí hoạt động.  

Nội dung phòng, chống HIV/AIDS cần được đưa vào sinh hoạt, giao ban định kỳ 
của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc của các phòng, ban, tổ, đội, cũng như của các đoàn thể, 
nhóm xã hội trong doanh nghiệp.  
2. Cách thực hiện truyền thông tại nơi làm việc  

2.1. Truyền thông trực tiếp cá nhân  

Chuẩn bị  

- Tìm hiểu hoàn cảnh của đối tượng; kiến thức, thái độ, hành vi của họ liên quan 
đến HIV/AIDS; hành vi nào của họ cần thay đổi.  

- Xác định xem đối tượng mong muốn thay đổi kiến thức, thái độ hay hành vi  
gì. Nội dung nói chuyện đôi khi còn dựa  vào nhu cầu, đề xuất của đối tượng và  
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tình huống hoặc hoàn cảnh mà cuộc nói chuyện được bắt đầu.  

- Xác định thời gian, địa điểm nói chuyện và các phương tiện kèm theo như  
bao cao su và tài liệu để hướng dẫn hay phát cho đối tượng sau buổi nói chuyện.  

Các bước tiến hành  

Bước 1: Làm quen và xây dựng lòng tin  

- Truyền thông viên (TTV) chào hỏi, biểu hiện sự gần gũi, quan tâm, qua đó hình 
thành sự tin tưởng của đối tượng đối với TTV;  

- TTV nêu rõ mục đích, cách thức, nguyên tắc (ví dụ như bí mật) của cuộc nói 
chuyện cho đối tượng để họ hiểu và tham gia trao đổi một cách chủ động.  

Bước 2: Tìm hiểu nhu cầu của đối tượng truyền thông  

- Động viên đối tượng nói ra các lo lắng và điều họ mong muốn;  

- Tìm hiểu xem đối tượng đã biết gì, làm gì với chủ đề cần nói chuyện;  

- Cũng có thể kiểm tra xem đối tượng đã thực hiện những lời khuyên trong lần nói 
chuyện trước đây như thế nào? Các khó khăn mà họ gặp phải.  

- Không nên đưa ra các phán xét mà nên lắng nghe để thể hiện bạn đang chú ý và 
quan tâm đến đối tượng;  

Bước 3: Cung cấp thông tin có liên quan  

- Cung cấp kiến thức về HIV/AIDS, STIs, ma tuý, tình dục...  

- Hướng dẫn kỹ năng tiêm chích an toàn và quan hệ tình dục an toàn;  

- Hướng dẫn sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm, thuốc sát trùng, chất bôi 
trơn...đúng cách  

- Giới thiệu đối tượng đến các dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn, xét nghiệm HIV 
nếu cần.  

- Giải thích thêm các chủ điểm đối tượng chưa rõ hoặc hiểu sai.  

Bước 4: Kết thúc buổi nói chuyện  

- Kiểm tra xem đối tượng có hiểu những điều TTV đã trao đổi;  

- Cùng đối tượng xem xét đã đạt được mục tiêu của cuộc nói chuyện và đáp ứng nhu 
cầu của đối tượng chưa?  

- Cung cấp cho đối tượng các tài liệu truyền thông phù hợp;  

- Hẹn gặp lại đối tượng vào thời điểm thích hợp hoặc nói cho đối tượng có thể gặp 
TTV bất cứ khi nào họ có nhu cầu;  

- Cảm ơn sự tham gia và chú ý lắng nghe của đối tượng.  
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2.2. Truyền thông nhóm nhỏ  

Chuẩn bị  

- Xác định đối tượng tham gia thảo luận, thường là 8 - 12 người có những điểm 
gần tương đồng như giới, tuổi, nghề nghiệp, học vấn...  và có hành vi nguy cơ lây nhiễm 
HIV  

- Xác định chủ đề và những nội dung cần trao đổi nhằm giúp cung cấp các thông 
tin phù hợp với đối tượng tham gia.  

- Xác định người tiến hành truyền thông và chuẩn bị người ghi chép diễn biến 
của buổi truyền thông.  

- Chọn nơi thảo luận yên tĩnh và riêng biệt trong một phòng họp có bàn rộng  
và ghế ngồi, yên tĩnh. Nên sắp xếp sao cho các thành viên đều có thể nhìn thấy  
nhau, tham gia tích cực vào cuộc thảo luận và giao tiếp với các thành viên khác.  

Tiến hành buổi truyền thông và nhiệm vụ của người điều hành  

Bước 1: Giới thiệu làm quen và nêu chủ đề của buổi truyền thông  

- Khi bắt đầu, người điều hành cần có lời chào hỏi, làm quen, giới thiệu về bản 
thân mình và các thành viên trong nhóm điều hành.  

- Đề nghị các thành viên tham gia tự giới thiệu, tạo sự gần gũi, thân thiện, giúp cho 
mọi người vượt qua những e ngại ban đầu.  

- Nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của buổi truyền thông.  

- Nói cho các thành viên biết không có câu trả lời đúng hoặc sai trong khi thảo 
luận.  

- Các thành viên không được nói cùng một lúc, không ngắt lời nhau và không nhắc 
vở khi người khác đang phát biểu.  

- Đưa ra chủ đề của buổi truyền thông để các thành viên biết mục đích và vì sao lại 
cần các thành viên tham gia thảo luận.  

Bước 2: Tiến hành thảo luận - Các nội dung thảo luận thường dựa trên những câu hỏi gợi 
ý theo chủ đề và theo trình tự đã được chuẩn bị trước.  

- Khuyến khích, tạo cơ hội cho mọi thành viên cùng tham gia.  

- Tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm của các thành viên xem họ đã biết gì, đã làm gì, 
kết quả như thế nào, tới đây nên làm gì, làm như thế nào.  

- Khen ngợi những ý kiến hay, giúp các thanh viên nhận ra được những hành vi nên 
hoặc không nên làm, những tấm gương, những mô hình tốt...  

- Khai thác sâu những nội dung, biện pháp được người phát biểu đưa ra phù  
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hợp với chủ đề buổi truyền thông, hoặc những tình huống gay cấn, những ý kiến chưa 
được thống nhất.  

- Gợi ý tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt  
là trong quá trình thay đổi hành vi và duy trì các hành vi an toàn trong dự phòng lây  
nhiễm HIV.  

Bước 3: Bổ sung những thông tin cần thiết và tiến hành làm mẫu (nếu cần  
thiết)  

- Cung cấp thông tin, các tài liệu truyền thông mới về HIV, STI, cách thực  
hành các hành vi an toàn và những nội dung liên quan khác về sức khoẻ sinh sản, kỹ  
năng sống...  

- Cung cấp địa chỉ của các cơ sở dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội có tại địa phương.  

- Làm mẫu khi cần thiết (ví dụ sử dụng BCS nam hoặc nữ đúng cách) và hướng 
dẫn thực hành.  

Bước 4: Kết thúc buổi truyền thông  

- Tóm tắt và nhấn mạnh các điểm chính, làm rõ những khác biệt trong ý kiến của các 
thành viên.  

- Xác định các cam kết đã đạt được.  

- Cảm ơn các thành viên đã tham gia, đóng góp ý kiến và hẹn gặp lại (nên tuân thủ 
một lịch gặp nhất định để các thành viên sắp xếp tham gia đầy đủ.  

2.3. Truyền thông nhóm lớn  

Chuẩn bị:  

- Tổ chức một hoạt động truyền thông nhóm lớn đòi hỏi việc lập kế hoạch  
cẩn thận và làm việc nhóm chặt chẽ. Kế hoạch bao gồm mục đích, chương trình, địa  
điểm, ngày tháng và thời gian. Sau đó là chuẩn bị ngân sách. Tuỳ vào quy mô của  
hoạt động mà cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị nhưng thông thường không dưới 3  
tuần.  

- Đối tượng tham gia thảo luận, thường là trên 30 người, thường trong cùng phân 
xưởng, tổ sản xuất, phòng ban…  

- Chủ đề và những nội dung cần trao đổi cần phù hợp với đối tượng tham gia.  
Từ chủ đề này, xây dựng các hoạt động vui, lôi kéo được sự tham gia của đối tượng  
truyền thông như đóng kịch, thi kiến thức về ma tuý, HIV, chăm sóc người nhiễm  
HIV/AIDS…  
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- Chọn địa điểm truyền thông: Phụ thuộc rất nhiều yếu tố bao gồm cả quy mô  
của hoạt động. Thường thì địa điểm sẽ được quyết định bởi số người sẽ tham gia  
truyền thông, khách mời và các hoạt động của buổi truyền thông. Một số hoạt động  
cần có khoảng không để trưng bày tranh ảnh, tài liệu liên quan đến chủ đề truyền  
thông.  

- Một buổi truyền thông nhóm lớn cần ít nhất 2 người tiến hành. Nếu cần, doanh 
nghiệp có thể liên hệ với Cơ quan phòng, chống HIV/AIDS của Quận/huyện sở tại để họ cử 
cán bộ chuyên môn hỗ trợ.  

- Làm việc với các diễn giả, người dẫn chương trình để lên kế hoạch và chuẩn bị 
bài phát biểu, lời dẫn. Không nên chuẩn bị những bài diễn văn dài quá 15 phút hay giảng lý 
thuyết vì dễ khiến người nghe buồn ngủ, không quan tâm.  

- Theo dõi và kiểm tra kết quả chuẩn bị các hoạt động sẽ được thực hiện trong 
ngày truyền thông (nhất là khi có đóng kịch, tiểu phẩm, thi).  

- Quảng bá sự kiện này để lôi kéo được sự tham gia của nhiều người.  

Tiến hành buổi truyền thông  

Trình bày các nội dung theo trình tự đã chuẩn bị. Chú ý phân bổ các phần cân đối 
với thời gian cho phép. Sử dụng các phương tiện nghe nhìn hỗ trợ nếu có để làm tăng tính 
minh hoạ, hấp dẫn. Sử dụng micrô (nếu có) để mọi người có thể nghe rõ. Chú ý thời điểm và 
thời gian cho phép để phân bố nội dung trình bày hợp lí. Có thể chia thành một số nội dung 
chính để nói chuyện trong vài buổi.  

Kết thúc buổi truyền thông:  

- Tóm tắt, nhấn mạnh các nội dung chính cho đối tượng dễ nhớ;  

- Có thể kiểm tra lại kiến thức của đối tượng nếu có điều kiện;  

- Giải đáp thắc mắc;  

- Nếu có điều kiện, phát thêm những tài liệu truyền thông liên quan đến chủ đề  
nói chuyện cho các đối tượng tham gia và có thể nêu thêm các hoạt động sắp tới;  

- Kết thúc buổi truyền thông nên bằng một thông điệp kêu gọi hành động, cam kết liên 
quan đến phòng chống ma tuý và HIV, hỗ trợ NCH tại địa phương cũng như tại nơi làm 
việc.  

- Cảm ơn những người tham dự trước khi kết thúc.  

2.4. Các hình thức truyền thông gián tiếp  

2.4.1. Góc truyền thông  

- Tuỳ theo hoàn cảnh từng doanh nghiệp, có thể đặt góc truyền thông phòng,  
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chống HIV/AIDS tại thư việc, phòng văn hóa, phòng làm việc của các đoàn thể, khu vực 
nghỉ giữa ca… Nhìn chung, nên chọn vị trí mà nhiều người lui tới và dừng lại xem, tiện lợi 
cho người lao động. Tuy nhiên địa điểm đặt cần tránh mưa nắng hoặc tranh ảnh bị xé rách 
hay phá huỷ.  

- Chọn các vật liệu phù hợp với khoảng trống của tường để làm nền, có thể kê bàn 
để đặt tài liệu, mô hình…  

- Có các tài liệu về HIV, các vấn đề liên quan và phương tiện truyền thông  
mà cơ sở sẵn có như tờ gấp, sách mỏng, áp phích, bao cao su v.v… và nên xếp sắp  
theo từng loại hoặc chủ đề, phối hợp hài hoà theo từng chủng loại, để trong hộc để  
người xem dễ thấy, dễ lấy. Tivi, video có thể để trên bàn hoặc trên cao để tiện theo  
dõi. Các tài liệu, thông tin cần thay đổi thường xuyên để tránh gây nhàm chán. Các  
doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh thành  
phố để có thể xin hoặc mua các bản tin về HIV/AIDS của địa phương  hoặc Tạp chí  
"AIDS và Cộng đồng" của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (8.000 đồng/bản/tháng).  

- Sắp xếp và trình bày các vật liệu theo đề mục nhất định như dự phòng, chăm 
sóc điều trị, xét nghiệm HIV, thông tin về tình hình lây nhiễm HIV v.v…  

- Nếu là phòng nên có đủ bàn ghế cho số người ngồi đọc, xem, nghe và thảo  
luận.  

- Nên khuyến khích khách hàng chủ động tìm hiểu tại chỗ các tài liệu và 
phương tiện truyền thông để chủ động hỏi đáp, cũng có thể họ lấy tài liệu và phương 
tiện mang về tìm hiểu và sử dụng (nếu có đủ tài liệu).  

- Nếu có điều kiện có thể phân công một nhân viên thường trực để giới thiệu, trao đổi, 
giải đáp với người xem.  

2.4.2. Bảng tin  

Mỗi doanh nghiệp nên bố trí 1 đến 3 bảng tin về phòng chống HIV/AIDS, để ở 
những nơi thuận tiện để người lao động có thể đọc khi họ có thời gian như tại nơi để xe, trên 
đường đi lại...  

Bảng tin dán chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, danh sách 
Ban Phòng, chống HIV/AIDS và TTV của doanh nghiệp với số điện thoại (nếu có)  để tất cả 
người lao động biết được người cần hỏi khi có nhu cầu.  

2.4.3. Loa thông tin nội bộ, chiếu phim  

Nhiều Doanh nghiệp có hệ thống loa truyền thanh nội bộ. Ban chỉ đạo phòng,  
chống HIV/AIDS của doanh nghiệp có thể cho phép các truyền thông viên sử dụng  
hệ thống loa truyền thanh này để đọc các bản tin về HIV/AIDS hay phát các bài hát,  
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các câu chuyện, các thông điệp truyền thông về HIV/AIDS.  

Thời gian phát thanh tuỳ theo giờ sản xuất, có thể phát vào lúc đầu giờ hoặc giờ 
nghỉ, người lao động có thể theo dõi thông tin mà không ảnh hưởng đến năng suất lao 
động.  

Cần giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ là thành viên Ban Phòng, chống 
HIV/AIDS hoặc TTV hoặc cán bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị bài hoặc sưu tầm tài liệu cho 
phát tin.  

2.4.4. Phát tờ rơi, áp phích thông điệp  

Các doanh nghiệp có thể chủ động liên hệ với trung tâm phòng, chống 
HIV/AIDS tỉnh/thành phố hoặc các dự án để xin hoặc mua các tờ rơi, áp phích về 
HIV/AIDS. Các tời rơi có thể phát cho người lao động (nếu đủ) hoặc đặt tại các góc truyền 
thông, bảng tin. Các áp phích cần dán ở những nơi dễ nhìn, có mái che để tránh bị hư hại 
do mưa, nắng.  
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III. TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC  

 
1. Tại sao cần có chương trình bao cao su tại nơi làm việc  

Hiện nay bao cao su (BCS) là phương tiện rẻ tiền và hiệu quả nhất trong phòng 
lây nhiễm HIV và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.  

Tại doanh nghiệp, các hoạt động truyền thông nâng cao hiểu biết về HIV  
cũng như các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV sẽ khuyến khích người lao động  
chủ động tìm kiếm và sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục không an toàn để  
phòng lây nhiễm HIV cho bản thân và người thân, từ đó bảo vệ sức khoẻ của người  
lao động, đảm bảo được hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

Khi người lao động bỏ tiền mua bao cao su cho nhu cầu của mình thì họ sẽ cân 
nhắc hành vi của bản thân và có trách nhiệm với hành vi của mình.  
2. Các mô hình cung cấp bao cao su tại nơi làm việc  

Hiện nay, người lao động Việt Nam khi có nhu cầu sử dụng BCS đã có thể tiếp cận 
với BCS dưới 3 hình thức sau:  

Mô hình 1: Người lao động có nhu cầu tự mua bao cao su tại các cửa hàng chuyên 
bán BCS, nhà thuốc, siêu thị, các nhà hàng, khách sạn hoặc có thể xin miễn phí tại các cơ sở 
y tế, cơ sở chăm sóc sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình… Đây là hình thức phổ biến nhất.  

Mô hình  2: Người lao động có thể tiếp cận đến các điểm bán bao cao su trợ giá 
thông qua các chương trình, dự án về HIV và chăm sóc sức khoẻ khác.  

Tuy nhiên, người lao động có nhu cầu sử dụng bao cao su ít tiếp cận được vì các 
điểm bán chưa thật sự bao phủ rộng rãi.  

Mô hình 3: Doanh nghiệp liên hệ với các dự án để mua bao cao su trợ giá về  
cấp miễn phí hoặc bán cho người lao động. Khi mua bao cao su trợ giá, doanh  
nghiệp sẽ được mua với giá thấp nhất và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo  
như: tờ rơi kiến thức về HIV, tờ rơi địa chỉ tư vấn, xét nghiệm miễn phí HIV…  

Cung cấp bao cao su  miễn phí chỉ nên thực hiện sau các buổi truyền thông,  
tư vấn do truyền thông viên hoặc cán bộ y tế thực hiện tại doanh nghiệp. Trong các  
buổi này, người lao động không chỉ được cung cấp BCS mà còn được hướng dẫn sử  
dụng BCS đúng cách, được tư vấn hành vi nguy cơ, cách dự phòng lây nhiễm HIV  
và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như phát các tờ rơi liên quan đến  
HIV.  
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3. Triển khai chương trình cung cấp bao cao su tại nơi làm việc  

Để đảm bảo chương trình cung cấp bao cao su đạt hiệu quả trong phòng lây nhiễm 
HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, doanh nghiệp và Ban Phòng, chống 
HIV/AIDS cần thực hiện các hoạt động sau:  

- Đưa chương trình cung cấp bao cao su vào chính sách và kế hoạch hoạt  

động của chương trình phòng chống HIV của doanh nghiệp  
 Khi truyền thông về HIV và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, luôn:  
 + Đề cập đến việc sử dụng bao cao su là biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV  
 qua hiệu quả, rẻ tiền với người lao động, giới thiệu các loại bao cao su hiện có,  

+ Trao đổi với cả nam và nữ về tác dụng và cách sử dụng bao cao su đúng cách, 
bao gồm cả cách bảo quản và huỷ bỏ bao cao su sau khi sử dụng,  

+ Phát cho mỗi người tham gia truyền thông 1-2 bao cao su để dùng thử,  

+ Giới thiệu các điểm cung cấp bao cao su nam và nữ hiện có tại doanh nghiệp 
và ngoài cộng đồng.  

Trong trường hợp doanh nghiệp triển khai “Mô hình 3” (nêu ở mục 2):  

+ Doanh nghiệp liên hệ với các tổ chức được Chính phủ cho phép bán bao cao su 
trợ giá (như PSI, DKT...) để đặt hàng mua bao cao su.  

+ Cung cấp miễn phí cho người lao động trong giai đoạn đầu, sau đó thông qua 
hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp vận động người lao động có nhu cầu tự bỏ tiền mua 
bao cao su.  

+ Bao cao su phát miễn phí cần được đặt ở những nơi dễ lấy, đảm bảo tính  
riêng tư, hạn chế tối đa các khó khăn có thể gây ra cho người có nhu cầu muốn mua  
hoặc nhận bao cao su miễn phí; ví dụ đặt bao cao su vào các hộp phát miễn phí ở  
nhà vệ sinh nam hoặc nữ hoặc tại nơi thay quần áo, đồng phục lao động, phòng y  
tế…  
 

Cung cấp BCS miễn phí hoặc bán trợ giá BCS cho người lao động khi có nhu cầu  
là hoạt động không thể thiếu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm  
việc.  
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IV. GIỚI THIỆU CHUYỂN TIẾP, CHUYỂN TUYẾN NGƯỜI LAO 
ĐỘNG ĐẾN CÁC DỊCH VỤ DỰ PHÒNG, CHĂM SÓC VÀ  
 ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN  

 
1. Khái niệm và tầm quan trọng của giới thiệu chuyển tiếp, chuyến tuyến  

Một doanh nghiệp, một cơ sở dịch vụ dù ở bất cứ lĩnh vực nào hay tuyến nào cũng 
không thể đáp ứng tất cả nhu cầu về dự phòng và chăm sóc, điều trị 
HIV/AIDS/STIs của người lao động.  

Trong khi đó, người lao động (đặc biệt là người lao động nhiễm HIV) có  
những nhu cầu rất khác nhau về thể chất, tinh thần và xã hội như tư vấn xét nghiệm  
HIV tự nguyện, mua bao cao su trợ giá, điều trị HIV/AIDS, khám chữa các bệnh  
nhiễm trùng cơ hội và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), hỗ trợ  
tâm lý và xã hội...  

Giới thiệu chuyển tiếp, chuyển tuyến được đề cập ở đây là hoạt động giới thiệu 
thông tin về các dịch vụ có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ người lao 
động hoặc gia đình họ tiếp cận, sử dụng các dịch vụ đó khi cần một cách phù hợp và thuận 
tiện nhất tại địa bàn hoặc ở tuyến trên.  

Việc hiểu biết và giới thiệu người lao động đến các dịch vụ y tế, xã hội liên quan 
đến phòng, chống HIV/AIDS không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn làm 
tăng uy tín của doanh nghiệp.  
2. Các bước giới thiệu chuyển tiếp, chuyển tuyến có hiệu quả  
2.1. Nắm chắc thực trạng hệ thống các dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến  

Doanh nghiệp cần có danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ về phòng, chống  
HIV/AIDS trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng hoặc ở tuyến trên. Danh sách này có  
thể có sẵn tại trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố hoặc các dự án trên  
địa bàn.  

Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm:  

- Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện;  

- Khám điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục;  

- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;  

- Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;  

- Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;  

- Cung cấp bơm kim tiêm, bán trợ giá bao cao su;  

- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;  
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- Hỗ trợ tâm lý, xã hội, giáo dục;  

- Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm;  

Với mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ trên, cần có thông tin về:  

- Địa chỉ, số điện thoại và thời gian làm việc;  

- Địa bàn phục vụ;  

- Đối tượng phục vụ;  

- Khả năng và năng lực cũng như uy tín của việc cung cấp từng loại dịch vụ;  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ;  

- Người mà đối tượng có thể gặp để liên hệ, địa chỉ, điện thoại...;  

- Những lợi ích mà dịch vụ có thể mang lại;  

- Những thuận lợi (bí mật, giấu tên, miễn phí, giờ giấc làm việc, thái độ của nhân 
viên...) để làm giảm bớt sự căng thẳng, ngại ngùng của đối tượng;  

- Những cản trở (nếu có) để đối tượng có thể chuẩn bị tinh thần trước;  

- Giá cả của dịch vụ...  

Lưu ý rằng, địa chỉ các dịch vụ, người liên hệ... có thể thay đổi nên phải thường 
xuyên cập nhật để việc giới thiệu được chính xác, tạo niềm tin cho người được giới thiệu.  

2.2. Xác định nhu cầu của đối tượng  

Người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS (dưới đây gọi là người giới thiệu) 
cần xác định nhu cầu của người lao động qua quá trình truyền thông, tư vấn để hiểu rõ đặc 
điểm nhân thân, hoàn cảnh gia đình, tình trạng bệnh tật, tâm tư, nguyện vọng, dịch vụ 
mà đối tượng mong muốn hoặc người giới thiệu nhận thấy họ cần đến các dịch vụ này.  

2.3. Hỗ trợ đối tượng tiếp cận với các dịch vụ chuyển tiếp và chuyển tuyến  

- Cung cấp thông tin về các dịch vụ (khả năng cung cấp, đáp ứng, khó khăn,  
thuận lợi, lợi ích của việc tiếp cận dịch vụ...) mà đối tượng nên và có thể tiếp cận  
được;  

- Giải thích thêm những điều còn băn khoăn, chưa hiểu rõ để đối tượng khẳng 
định giải pháp lựa chọn, sau đó cùng đối tượng lập kế hoạch thực hiện.  

- Chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp đối tượng tiếp cận các  
dịch vụ. Tuỳ theo từng địa bàn và điều kiện cụ thể, người giới thiệu có thể sử dụng  
thẻ tiếp thị, thẻ giới thiệu chuyển tiếp, điện thoại hoặc có thể chỉ là giới thiệu trực  
tiếp.  
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- Động viên đối tượng yên tâm nhận dịch vụ và nói với họ rằng bạn sẽ sẵn sàng chờ 
phản hồi của đối tượng hoặc giúp đỡ họ bất cứ khi nào họ cần.  

2.4. Kiểm tra kết quả giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến  

Người giới thiệu cần tìm hiểu xem đối tượng có tới sử dụng dịch vụ không, họ đã 
được hỗ trợ gì, họ có chuyển đến cơ sở tiếp theo hay về nhà tiếp tục theo dõi... Kết quả nên 
được phản hồi với các cơ sở cung cấp dịch vụ.  

Các hoạt động giới thiệu địa chỉ, thông tin về dịch vụ và hỗ trợ tiếp cận dịch  
vụ thường được lồng ghép trong quá trình truyền thông do truyền thông viên thực  
hiện hoặc thông qua các tờ rơi có sẵn tại nơi làm vệc được để ở những nơi dễ nhìn  
thấy và dễ lấy.  
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V. CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC  

 
1. Ý nghĩa và tầm quan trọng  

Chăm sóc, hỗ trợ cho người lao động nhiễm HIV là sự chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về 
tinh thần, vật chất, sức khỏe, xã hội…, đặc biệt là không kỳ thị, phân biệt đối xử với người 
nhiễm HIV và gia đình họ.  

Người nhiễm HIV vẫn có thể làm việc bình thường nếu được chăm sóc, hỗ trợ tốt. 
Thậm chí, họ sẽ có ý thức hơn trong lao động và trong cả việc tham gia công tác phòng, 
chống HIV/AIDS của doanh nghiệp và chủ động phòng tránh lây truyền HIV sang người 
khác.  

Việc chăm sóc, hỗ trợ người lao động nhiễm HIV sẽ giúp doanh nghiệp thể hiện 
trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội, làm tăng uy tín của doanh nghiệp; tiết kiệm chi 
phí tuyển dụng lao động thay thế, chi phí khám chữa bệnh, thăm hỏi, chăm sóc người ốm, 
trợ cấp xã hội; làm cho người lao động càng gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp.  

Về nguyên tắc, doanh nghiệp thường chỉ chăm sóc, hỗ trợ cho người công khai 
tình trạng nhiễm HIV của mình, ít nhất là với lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc 
chăm sóc, hỗ trợ, không kỳ thị, phân biệt đối xử người nhiễm HIV/AIDS sẽ làm cho ngày 
càng nhiều nhiều người bộc lộ tình trạng nhiễm HIV của mình, giúp họ được tiếp cận với 
các dịch vụ hỗ trợ dễ dàng hơn.  
2. Các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ  
2.1. Hoạt động cung cấp thông tin  

Cung cấp thông tin cho người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ, đặc biệt là các 
thông tin liên quan đến:  

- Quyền và các lợi ích hợp pháp của người lao động nhiễm HIV: quyền sống, học tập, 
lao động, kết hôn, sinh con...  

- Nghĩa vụ và biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV trong gia đình và cho cộng 
đồng; 

- Các chế độ, chính sách hiện có trong doanh nghiệp dành cho người nhiễm 
HIV. 

- Duy trì việc làm và các mối quan hệ xã hội;  

- Dịch vụ chăm sóc và điều trị về thể chất và tinh thần cho người nhiễm 
HIV/AIDS hiện có gần nơi cư trú, nơi làm việc.  
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2.2. Hoạt động chăm sóc thể chất bao gồm:  

- Khuyến khích người nhiễm HIV đăng ký chăm sóc tại phòng khám ngoại trú 
gần nơi doanh nghiệp đóng trú, càng sớm càng tốt.  

- Tư vấn dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội, các nhiễm khuẩn lây truyền qua 
đường tình dục, hỗ trợ tuân thủ điều trị thuốc kháng HIV (ARV)  

- Khám và điều trị các triệu chứng, bệnh cơ bản thường gặp (tuỳ năng lực của 
doanh nghiệp)  

- Chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn về dinh dưỡng…  

- Tư vấn cách sử dụng và cung cấp các dụng cụ phòng tránh lây nhiễm (BCS, sơ cấp 
cứu, v.v)  

2.3. Hoạt động chăm sóc tinh thần bao gồm:  

- Tạo môi trường an toàn: yêu thương, động viên, khuyến khích…người nhiễm 
HIV sống, học tập, làm việc hòa nhập cộng đồng.  

- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và các thành viên gia 
đình họ.  

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sống chung với HIV tham gia vào các hoạt động 
xã hội và các hoạt động liên quan đến phòng, chống HIV tại doanh nghiệp và tại cộng 
đồng.  

- Xây dựng tổ, nhóm theo mô hình “bạn giúp bạn” để người nhiễm HIV tự  
giúp đỡ lẫn nhau, hòa nhập, tự tin và hăng hái tham gia các hoạt động lao động sản  
xuất.  

- Xây dựng các chính sách, chế độ cụ thể đối với người lao động nhiễm HIV và 
phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp.  

2.4.  Hoạt động hỗ trợ xã hội  

- Hỗ trợ đảm bảo việc làm thích hợp, không đuổi việc, cho nghỉ việc hoặc thuyên 
chuyển công việc của người lao động nhiễm HIV.  

- Hỗ trợ kinh tế, vật chất, tinh thần thông qua các hoạt động đoàn thể.  

- Hỗ trợ pháp lý; phổ biến và bảo vệ các quyền cơ bản của người nhiễm: Điều trị, 
lao động, kết hôn, sinh con…  

Khi người nhiễm HIV còn khỏe mạnh, họ vẫn có thể lao động bình thường mà 
không cần sự trợ giúp đặc biệt nào khác ngoài hỗ trợ tinh thần, không bị kỳ thị, phân biệt 
đối xử.  
3. Những người tham gia chăm sóc, hỗ trợ người lao động nhiễm HIV và gia  
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đình họ  
3.1. Bên trong doanh nghiệp  

Bên trong doanh nghiệp có nhiều tổ chức, cá nhân có thể tham gia vào chăm sóc, hỗ 
trợ người nhiễm HIV và gia đình họ. Ban Phòng, chống HIV/AIDS cần nhận biết, huy 
động, phân công công việc, như:  

- Y tế: Cung cấp thông tin, chăm sóc y tế, xử trí các bệnh thông thường, tư vấn 
dinh dưỡng, giới thiệu chuyển gửi đến các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí, dịch vụ 
chăm sóc, điều trị HIV hiện có ở địa phương.  

- Công đoàn, cán bộ nhân sự: Chăm sóc, hỗ trợ tinh thần; bảo đảm quyền và  
lợi ích của người lao động nhiễm HIV; hỗ trợ vật chất khi người lao động ốm đau.  

- Đội truyền thông, truyền thông viên: Cung cấp thông tin cho người lao  
động nhiễm HIV; truyền thông chống kỳ thị, phân biệt đối xử, vận động mọi người  
tham gia chăm sóc hỗ trợ, trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc hỗ trợ; giới  
thiệu chuyển tiếp, chuyển tuyến người lao động nhiễm HIV đến các dịch vụ thích  
hợp.  

- Người lao động trong doanh nghiệp: Không kỳ thị phân biệt đối xử; sẵn  
sàng trợ giúp người nhiễm khi cần thiết hoặc khi được người có trách nhiệm yêu  
cầu; thu hút người lao động nhiễm HIV vào các hoạt động xã hội trong doanh  
nghiệp;  

- Bản thân người nhiễm HIV: Tự chăm sóc mình và chăm sóc cho người nhiễm 
khác. Trường hợp Doanh nghiệp có nhiều người nhiễm có thể thành lập Nhóm tự chăm 
sóc (bao gồm người nhiễm HIV để họ chăm sóc lẫn nhau).  

3.2. Bên ngoài doanh nghiệp  

Bên ngoài doanh nghiệp cũng có nhiều người có thể tham gia vào hoạt động chăm 
sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV, như:  

- Gia đình, người thân, bạn bè của người nhiễm HIV: Hỗ trợ tinh thần, vật chất, 
chăm sóc tại nhà khi ốm đau, hỗ trợ tuân thủ điều trị thuốc kháng vi rút;  

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tại địa phương nơi doanh nghiệp trú đóng: 
tham gia chăm sóc hỗ trợ tâm lý, xã hội, kinh tế cho người nhiễm HIV;  

- Các cơ quan y tế, cơ quan phòng, chống HIV/AIDS địa phương: Đào tạo  
nhân viên chăm sóc, hỗ trợ kỹ thuật, nhận chuyển tiếp, chuyển tuyến bệnh nhân...  

- Những người tình nguyện khác: Hỗ trợ tinh thần, thăm hỏi, chăm sóc khi ốm đau, 
hỗ trợ vật chất khi người lao động nhiễm HIV gặp khó khăn...  
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VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  
 NƠI LÀM VIỆC  

 
1. Tầm quan trọng của báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm 

việc  

Báo cáo là văn bản trình bày kết quả đạt được trong hoạt động của một đơn  
vị, là cơ sở để đánh giá hoạt động thực tế, hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, tổ  
chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, đề xuất những chủ trương mới thích  
hợp.  

Các hoạt động sau một thời gian triển khai, thực hiện cần được báo cáo để  
xác định kết quả, hiệu quả, tác động; giúp lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Phòng,  
chống HIV/AIDS nơi làm việc, các đoàn thể và người lao động nắm được những  
thông tin về kết quả hoạt động, phản ánh tình hình thực tế tại cơ sở, đồng thời qua  
đó đưa ra định hướng lãnh đạo một cách kịp thời và hợp lý nhằm nhân rộng những  
mô hình hay, giải pháp tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình  
tổ chức hoạt động.  

Một bản báo cáo đạt yêu cầu khi nó phản ánh một cách trung thực, chính xác, đầy 
đủ và kịp thời hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp trong một thời gian 
xác định (tháng, quý, năm, nhiệm kỳ...). Những người thực hiện báo cáo cần theo dõi, nắm 
bắt quá trình diễn biến của các hoạt động để tổng hợp, phản ánh kết quả hoạt động, nhận 
định, đánh giá tình hình thực tế.  

Về hình thức, báo cáo phải ngắn gọn, súc tích.  

Tùy theo mức độ, tính chất của những nội dung được đề cập trong báo cáo, báo cáo 
có thể được thiết kế thành báo cáo chính và phụ lục số liệu.  

Về nội dung, báo cáo phải giàu thông tin, sự kiện, con số được sử dụng phải  
mang tính điển hình, phổ biến, đánh giá, nhận định phải trung thực, khách quan,  
toàn diện.  

2. Hệ thống báo cáo  
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Cấp báo cáo 
 
 

Tổ sản 
xuất/phân 

xưởng 
 
 
 

Doanh nghiệp 
 
 
 
 

Phòng thương  
 mại và công  
 nghiệp/Hiệp  
 hội doanh 

nghiệp 

 
 
 
 
 
 

Tên báo cáo 
 
 

Báo cáo hoạt 
động của truyền  
 thông viên 

 
 

Báo cáo hoạt 
động phòng, 

chống HIV tại  
 nơi làm việc 

 
 
 

Báo cáo công tác  
 phòng chống 
HIV/AIDS  khối  
 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh 

 
 
 
 
 
 

Tần 
xuất 

 
 

Hàng 
tháng 

 
 
 

Hàng 
quý 

 
 
 
 

6 
tháng 

, 
hàng 
năm 

Người chịu 
trách nhiệm  
 báo cáo 

Truyền 
thông viên 

Ban PC 
HIV/AIDS  
của doanh 

nghiệp 

Ban PC 
HIV/AIDS  
của Phòng 
thương mại  
 và công 
nghiệp/Hiệp  
 hội doanh 

nghiệp 

Cấp nhận 
báo cáo 

Ban PC 
HIV/AIDS  
của doanh 

nghiệp 

Phòng 
thương mại  
 và công 
nghiệp/Hiệp  
 hội doanh 
nghiệp tỉnh 

Ban Phòng,  
 chống 
HIV/AIDS,  
khối Doanh  
nghiệp cấp  
trung ương 

Thời 
hạn 
nộp 

báo cáo 

Ngày 5 
hàng 
tháng 

Ngày 
15 

tháng 
cuối 

của quý 

Ngày 
30 

tháng 6  
 và 
tháng 

12 

Hình 
thức báo  
 cáo 

Biểu mẫu  
 tại phụ  
 lục 6 

Biểu mẫu  
 tại phụ  
 lục 7 

Biểu mẫu  
 tại phụ  
 lục 8  
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Sơ đồ hệ thống báo cáo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Các mẫu báo cáo và đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS  

Phụ lục 1: Bảng kiểm các hoạt động tại doanh nghiệp  

Phụ lục 6: Mẫu báo cáo hoạt động hàng tháng của truyền thông viên (dành cho 
truyền thông viên)  

Phụ lục 7: Mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc - 
Báo cáo quí (dành cho doanh nghiệp).  

Phụ lục 8: Mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc - 
Báo cáo năm (dành cho doanh nghiệp)  
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PHẦN 4: PHỐI HỢP VỚI CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC  
 PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  

 

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHỐI HỢP VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  

Phối hợp với cộng đồng dân cư trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là thực 
hiện trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần phải làm để cùng chia sẻ trách nhiệm với 
Chính phủ trong việc dự phòng HIV cho người lao động, chăm sóc người nhiễm HIV, người 
có nguy cơ cao cũng như cho gia đình của họ, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS đảm bảo phát 
triển bền vững của đất nước.  

Trong quá trình tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần có mối quan hệ mật thiết với 
chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư xung quanh nơi làm việc. Mối quan 
hệ này sẽ giúp doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, đảm 
bảo an toàn cho người lao động, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sản xuất và kinh doanh của 
doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp phát triển và bền vững. Cũng từ 
mối quan hệ này, doanh nghiệp thực hiện được trách nhiệm phát triển cộng đồng.  

Người lao động của doanh nghiệp hết giờ làm việc trong doanh nghiệp sẽ  
quay về với cộng đồng để sinh hoạt, sinh sống và tham gia các hoạt động khác của  
xã hội; môi trường sống ở cộng đồng dân cư nơi mà người lao động của doanh  
nghiệp cư trú sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an toàn, sức khoẻ và tinh thần của người lao  
động và gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, kinh doanh của người lao  
động.  

Ở cộng đồng, hiện có nhiều loại dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc và điều trị miễn phí cho 
người lao động nhiễm HIV mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiết kiệm, giảm chi phí cho 
doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc cho người lao 
động, bảo vệ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA DOANH NGHIỆP VỚI CỘNG ĐỒNG 
DÂN CƯ TRONG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  

Lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh 
nghiệp cần định kì hoặc đột xuất họp với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tại 
địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và nơi người lao động cư trú về 
các nội dung an ninh trật tự, phòng chống ma tuý, mại dâm và HIV cũng như các vấn đề kinh 
tế xã hội khác.  

Căn cứ trên tình hình thực tế của  địa phương và của doanh nghiệp, lãnh  
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đạo doanh nghiệp hoặc Ban Phòng, chống HIV/AIDS xác định các nội dung, hoạt động 
mà doanh nghiệp có thể phối hợp với địa phương triển khai. Các hoạt động mà doanh nghiệp 
có thể triển khai là:  

1. Hoạt động truyền thông:  
- Phối hợp với người nhiễm HIV tại các câu lạc bộ, nhóm đồng cảm tại cộng  

đồng tổ chức các hoạt động truyền thông giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người  
nhiễm HIV và nâng cao nhận thức về dự phòng HIV cho người lao động trong  
doanh nghiệp.  

- Cử truyền thông viên phối hợp với cộng đồng dân cư tổ chức truyền thông về dự 
phòng HIV cho người dân nơi doanh nghiệp đóng trú, bao gồm cả người lao động đang 
sinh sống tại khu vực này.  

- Phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương để được hỗ trợ 
nâng cao năng lực cho cán bộ doanh nghiệp, được cung cấp tài liệu cập nhật về HIV/AIDS 
cũng như các vật phẩm khác như tờ rơi, bao cao su…  

- Phối hợp với cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm 
góp phần tạo môi trường sống và sản xuất lành mạnh.  

2.  Hoạt động chăm sóc hỗ trợ:  

- Tổ chức thăm hỏi, đỡ đầu, hỗ trợ hoặc trợ cấp cho người nhiễm HIV và gia đình họ 
tại cộng đồng khi gặp khó khăn.  

- Tạo cơ hội làm việc, đào tạo nghề cho người nhiễm HIV hoặc người thân của họ 
tại cộng đồng  

- Tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu thụ sản phẩm do người nhiễm 
HIV tại cộng đồng sản xuất, tạo nguồn kinh phí cho người nhiễm HIV tại cộng đồng vay 
vốn để sản xuất kinh doanh.  

- Giới thiệu người lao động nhiễm HIV tới các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tại  
cộng đồng (phòng khám ngoại trú cho người nhiễm HIV, trung tâm tư vấn xét  
nghiệm HIV tự nguyện, khám và điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đưòng tình  
dục, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế,…), các câu lạc  
bộ/nhóm đồng cảm của người nhiễm HIV, phối hợp với cộng đồng để theo dõi và  
liên tục giúp đỡ họ.  

Doanh nghiệp cùng với cộng đồng dân cư xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, môi 
trường sản xuất kinh doanh an toàn, bảo vệ sức khoẻ người lao động giúp cho doanh 
nghiệp và quốc gia phát triển bền vững.  
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PHẦN 5: PHỤ LỤC  

PHỤ LỤC 1. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI  
 HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NƠI LÀM VIỆC 

TT 

1. 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 

13. 

14. 
 

15. 
 

16. 

17. 

DANH MỤC KIỂM TRA 

Thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS 
Họp giao ban Ban phòng chống HIV/AIDS ít nhất 1 lần trong 6 
tháng qua 
Xây dựng chính sách phòng chống HIV tại nơi làm việc, trong  
đó có nội dung đề cập đến không xét nghiệm HIV bắt buộc,  
không chuyển việc hoặc thôi việc đối với người nhiễm HIV  
Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi  
làm việc 
Thành lập Đội TTV/hoặc có cán bộ phụ trách các hoạt động 
truyền thông về HIV tại doanh nghiệp 
Các thành viên của Đội TTV được đào tạo ít nhất 1 lần trong 12 
tháng qua 
Phổ biến chính sách phòng, chống HIV/AIDS cho 100% 
người lao động 
Xét nghiệm HIV khi tuyển dụng, hoặc KSK định kỳ, hoặc đột 
xuất/theo chiến dịch 
Có 80% người lao động được tham dự ít nhất 1 buổi truyền 
thông trong 12 tháng qua do TTV thực hiện 
Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao có lồng ghép chương trình 
HIV 
Cung cấp thông tin HIV qua ít nhất 1 trong các hình thức sau: loa 
phát thanh, treo poster về phòng chống HIV/AIDS, góc truyền 
thông, bảng tin 
Doanh nghiệp cung cấp miễn phí BCS hoặc bán trợ giá BCS cho 
người lao động 
Doanh nghiệp  thành lập Quỹ hoạt động về HIV  
Có chế độ thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ tinh thần, vật chất cho 
người lao động  nhiễm HIV 
Tạo điều kiện cho người lao động nhiễm HIV khám chữa 
bệnh, điều trị 
Hỗ trợ cho Câu lạc bộ  người nhiễm/người nhiễm/người bị ảnh 
hưởng bởi HIV tại cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau Nhận 
người nhiễm HIV vào làm việc 

Có  Không 
Nhận 

xét 
Ghi  
chú  

18. Báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS định kỳ 
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PHỤ LỤC 2. MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  
 BAN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

 
 
HIỆP HỘI … 
DOANH NGHIỆP … 
Số: …. 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…, ngày … tháng … năm 20.. 
 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v thành lập Ban Phòng, chống HIV/ AIDS tại nơi làm việc  

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY …  

- Căn cứ quyết định số … ngày … của … V/v thành lập doanh nghiệp …và điều lệ 
hoạt động của Công ty.  

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của Doanh  
nghiệp.  
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức...  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1: Thành lập Ban phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc gồm các thành viên  
 có tên sau:  

1. Ông/bà GĐ Công ty Trưởng ban 
2. Ông/bà Chủ tịch Công đoàn Phó ban 
3. Ông/bà Bí thư đoàn Thanh niên   Uỷ viên 
4. Ông/bà Uỷ viên 
5. Ông/bà Uỷ viên 

 
Điều 2:  Nhiệm vụ của Ban Phòng, chống HIV/AIDS gồm:  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch cho chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS tại nơi làm việc trong toàn Công ty.  

- Ban hành chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của Công ty.  
- Tổ chức mạng lưới truyền thông viên các đơn vị (bộ phận) trực thuộc.  
- Giám sát các đơn vị, Đội truyền thông viên, người lao động trong doanh  

nghiệp thực hiện đúng các nội qui, chính sách về phòng, chống HIV/AIDS đã được  
ban hành;  

- Báo cáo, đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động, đề xuất chiến lược và kế hoạch 
cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo.  
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- Đề xuất các hình thức khen thưởng  đối với các cá nhân, đơn vị làm tốt và kỷ luật 
đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống HIV/AIDS tại 
nơi làm việc của doanh nghiệp.  
 
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  
Điều 4: Các Ông (Bà): Trưởng phòng …, Thủ trưởng các đơn vị (bộ phận) trực  
thuộc và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  
 

Nơi nhận: văn thư, tổ chức... GIÁM ĐỐC CÔNG TY … 
(ký tên, đóng dấu  
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PHỤ LỤC 3. MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  
 ĐỘI TRUYỀN THÔNG 

 

HIỆP HỘI... 
DOANH NGHIỆP...  
 Số:... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

.., ngày.....tháng...năm... 
 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v thành lập Đội truyền thông phòng, chống HIV/ AIDS tại nơi làm việc  

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY …  

- Căn cứ quyết định số … ngày … của … V/v thành lập doanh nghiệp …và điều lệ 
hoạt động của Công ty.  

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của Doanh  
nghiệp..  

Theo đề nghị của Ban Phòng, chống HIV/AIDS và Trưởng phòng Tổ chức nhân sự ... 
Công ty.  

 
QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1: Thành lập đội truyền thông viên phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc  
 gồm các thành viên có tên sau:  

1. Ông/bà Phó Giám đốc Đội trưởng 
2. Ông/bà Phó. Chủ tịch Công đoàn   Uỷ viên 
3. Ông/bà Bí thư đoàn Thanh niên   Uỷ viên 
4. Ông/bà Uỷ viên 
5. Ông/bà Uỷ viên 

Điều 2:  Nhiệm vụ của Đội Truyền thông viên phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm  
 việc  

- Lập kế hoạch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS hàng năm trình lãnh đạo 
Doanh nghiệp phê duyệt;  

- Tổ chức mạng lưới truyền thông viên tại các đơn vị (bộ phận) trực thuộc.  
- Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại nơi 

làm việc trong toàn Công ty.  
- Tư vấn cho Ban Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của Công ty. Điều 3, 

4,....: (các quy định về lề lối làm việc, quyền lợi, trang bị, phụ cấp...nếu có) Điều ...: Quyết 
định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  
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Điều...: Các Ông (Bà): Trưởng phòng …, Thủ trưởng các đơn vị (bộ phận) trực  
 thuộc và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định  
 này.  
 
 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC CÔNG TY … 
-  Như điều 4 (ký tên, đóng dấu) 
-  Lưu văn thư, tổ chức  
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PHỤ LỤC 4. MẪU CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC  
 
CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
CHÍNH SÁCH VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC  

- Căn cứ điều 14 Luật số 64/2006/QH11 về Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễm dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)  đã được Quốc Hội nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 06 /  2006.  

- Theo đề nghị của Ban Phòng, chống HIV/AIDS tại Công ty.  
Giám đốc và Công đoàn Công ty ……… quyết định thông qua Chính sách phòng, 

chống HIV/AIDS gồm những nội dung như sau:  
 
NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH  

1. Công ty thường xuyên triển khai các hoạt động hàng năm nhằm giáo dục  
nâng cao hiểu biết, dự phòng lây nhiễm HIV cho 100% CBCNV trong toàn Công  
ty.  

2. Người lao động làm việc tại Công ty nhiễm HIV được hưởng các chế độ như 
người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo khác, không kỳ thị và không phân biệt đối xử 
với người lao động nhiễm HIV.  

- Đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật về thông tin y tế, sức khoẻ của mỗi cá nhân 
CBCNV trong toàn Công ty.  

- Không yêu cầu người lao động phải xét nghiệm bắt buộc HIV hoặc phải thông 
báo kết quả xét nghiệm khi tuyển dụng hoặc trong quá trình làm việc.  

- Khuyến khích CBCNV và người thân của họ tiếp cận các cơ sở tư vấn, xét nghiệm 
tự nguyện ngoài cộng đồng.  

3.  Công ty tuyển dụng lao động sẽ không căn cứ vào tình trạng nhiễm HIV  
hay  sử dụng ma túy của người lao động. Tất cả người lao động mới tuyển dụng sẽ  
được phổ biến kiến thức phòng lây nhiễm HIV và chính sách dự phòng HIV của  
doanh nghiệp.  

4.  Định kỳ mỗi năm một lần, mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động sẽ được 
hưởng 2 giờ làm việc để tham dự các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao hiểu biết 
về dự phòng lây nhiễm HIV, dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con, điều trị bệnh lây truyền 
qua đường tình dục do Công ty tổ chức.  

5. Công ty chọn cử một số CBCNV tham dự đào tạo truyền thông viên về  
phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Các CBCNV tham gia trong đội truyền  
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thông viên được tạo điều kiện cung cấp những thông tin về HIV/AIDS cũng như các hỗ trợ 
dự phòng lây nhiễm HIV có liên quan tới người lao động trong giờ hoặc ngoài giờ làm 
việc.  

6. Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và các dự án dự phòng HIV trên 
địa bàn để tăng cường thêm nguồn lực hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện chương trình, 
cũng như việc trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng ngừa 
HIV/AIDS.  

7.  Người lao động nhiễm HIV và toàn thể người lao động trong Công ty nếu  
có nhu cầu thay đổi công việc cho phù hợp với sức khoẻ, Công ty sẽ bố trí   công  
việc khác phù hợp với điều kiện sức khoẻ, trình độ chuyên môn, tay nghề của người  
lao động.  

8. Định kỳ 6 tháng, một năm, hoặc khi cần thiết, Ban Phòng, chống 
HIV/AIDS của Công ty chịu trách nhiệm báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất kế 
hoạch phòng,chống HIV/AIDS của các phòng ban trực thuộc Công ty, xây dựng kế hoạch 
cho các hoạt động tiếp theo, kiện toàn, sửa đổi, bổ sung Ban chỉ đạo và chính sách cho phù 
hợp với tình hình thực tiễn của toàn Công ty.  

9. Hằng năm Công ty sẽ trích từ quỹ phúc lợi để xây dựng Quỹ cho các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS trong Công ty.  

 
CAM KẾT  

Công ty ….. coi HIV/AIDS là vấn đề của nơi làm việc và của toàn thể 
CBCNV. Công ty quyết tâm dự phòng lây nhiễm, chăm sóc, hỗ trợ, không phân biệt đối xử 
với người nhiễm HIV.  

Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với CBCNV, các dự án dự phòng HIV để sử  
dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp trong việc quản lý  
HIV/AIDS.  

 
Chính sách có hiệu lực từ ngày tháng năm 20.. 

 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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PHỤ LỤC 5. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG  
 HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC NĂM ...  

 
Hoạt động Thời gian Địa Người Người Người Phương Kinh Kết quả 

(từ ..đến...) điểm thực phối giám tiện phí mong 
hiện hợp sát đợi 

Đào tạo về 15/8-17/8 Văn Ban Ban Phó Hội 1.00 12 
HIV/AIDS phòn Phòng CH Giám trường, 0.00 Truyền 
cho Truyền g , Công đốc máy 0 thông 
thông viên Côn chống đoàn chiếu, đồng viên 

g ty AIDS văn được 
phòng tập huấn 
phẩm  

Hoạt động 2  
Hoạt động 3  
Hoạt động n  
 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG THỂ CÁC HOẠT ĐỘNG THEO THỜI GIAN  
 
Tên hoạt Tuần/Tháng Ghi chú 
động  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Hoạt động  
1  
 
 

2. Hoạt động  
2  
 

3. Hoạt động  
n  
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PHỤ LỤC 6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG VIÊN VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  
 TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Thời điểm: Từ... .. /... .đến... .../... . năm 20... 
Tên doanh nghiệp/ Hiệp hội:... Tỉnh: ... 
 
Tên cán bộ truyền thông:... 

 
STT Nội Dung 

1. Hoạt động truyền thông  về HIV (Bao gồm: đào tạo tập huấn, nói chuyện chuyên 
đề, tổ chức sự kiện, tư vấn cá nhân… NHƯNG không bao gồm hoạt động chuyển 
tuyến.) 

2. Tổng số buổi truyền thông về HIV 
3. Số người tham dự 
4. Hoạt động cung cấp bao cao su cho người lao động 
5. Số lượng bao cao su phát miễn phí 
6. Số lượng bao cao su bán trợ giá 
7. Hoạt động phát tờ rơi miễn phí 
8. Số tờ rơi đã phát cho người lao động 
9. Hoạt động giới thiệu người lao động đến các điểm chăm sóc, tư vấn sức khỏe 

ngoài doanh nghiệp: 
10. Số người được giới thiệu đến phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV 
11. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám, điều trị bệnh lây 

truyền qua đường tình dục 
12. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám ngoại trú và điều trị 

HIV 
13. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám và điều trị dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ sang con 
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Kết quả 
Có  Không 

…… buổi 
Nam:…………  Nữ:………….  
Có  Không 
………………………………..  
………………………………..  
Có  Không 
…………………tờ rơi  
Có  Không 

Nam: ……... ...Nữ:………… 
Nam: ……... ...Nữ:………… 

Nam: ……... ...Nữ:…………  



 
 
 
 
14. Số người được giới thiệu đi cai nghiện ma tuý Nam: ……... .. ...Nữ:………… 
15. Số người được giới thiệu đến điểm điều trị Methadone Nam: ……... .. ...Nữ:………… 
16. Hỗ trợ tâm lý cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV Có Không 
17. Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ Nam: ……... .. ...Nữ:………… 
18. Hoạt động phối hợp với cộng đồng dân cư xung quanh về phòng, chống Có Không 

HIV/AIDS:  
Mô tả ngắn gọn:  

 
Cán bộ làm báo cáo (kí và ghi rõ tên)  
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PHỤ LỤC 7. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC  
 BÁO CÁO QUÝ  

Thời điểm: Từ... ..... /... .đến... .. .../... . năm 20... 
Tên doanh nghiệp/ Hiệp hội:... Tỉnh: ... 
Ngành nghề kinh doanh chính:... 
Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước Tư nhân/Cổ phần Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
STT Nội Dung Kết quả 

1 Hoạt động truyền thông (Bao gồm: đào tạo tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức sự kiện, tư 
vấn cá nhân… NHƯNG không bao gồm hoạt động chuyển tuyến.) 

2 Tổng số buổi truyền thông về HIV 
3 Số người tham dự 
4 Hoạt động cung cấp bao cao su cho người lao động 
5 Số lượng bao cao su phát miễn phí 
6 Số lượng bao cao su bán trợ giá 
7 Hoạt động phát tờ rơi miễn phí 
8 Số tờ rơi đã phát cho người lao động 
9 Hoạt động giới thiệu người lao động đến các điểm chăm sóc, tư vấn sức khỏe ngoài doanh 

nghiệp: 
1 Số người được giới thiệu đến phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV 
1 Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường 

tình dục 
1 Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám ngoại trú và điều trị HIV 
1 Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám và điều trị dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con 
1 Số người được giới thiệu đi cai nghiện ma tuý 
1 Số người được giới thiệu đến điểm điều trị Methadone 
1 Hỗ trợ tâm lý cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV 
1 Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ 
1 Hỗ trợ tài chính cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV 
1 Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ 
2 Tổng số tiền hỗ trợ 
2 Hoạt động daỵ nghề hỗ trợ cho người nhiễm HIV 
2 Số người nhiễm HIV được dạy nghề 

Có  Không 

…… buổi 
Nam:…………  Nữ:………….  
Có  Không 
………………………………..  
………………………………..  
Có  Không 
……………tờ rơi 
Có  Không 

Nam: ……... ...Nữ:………… 
Nam: ……... ...Nữ:………… 

Nam: ……... ...Nữ:………… 

Nam: ……... ...Nữ:………… 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:………… 

...………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:…………  
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2 Tuyển dụng người nhiễm HIV vào làm việc tại doanh nghiệp Có Không 
2 Số người nhiễm HIV được tuyển dụng trong quý Nam: ……...... ...Nữ:………… 
2 Số người nhiễm HIV hiện đang làm việc Nam: ……...... ...Nữ:………… 
2 Hoạt động phối hợp với cộng đồng dân cư xung quanh về phòng, chống HIV/AIDS: Có Không 

Mô tả ngắn gọn:  
 
 

Lãnh đạo doanh nghiệp (kí và đóng dấu) Cán bộ làm báo cáo 

(kí và ghi rõ tên)  
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PHỤ LỤC 8. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC  
 BÁO CÁO NĂM  

Thời điểm: Từ... ..... /... .đến... .. .../... . năm 20... 

Tên doanh nghiệp/ Hiệp Tỉnh: ... 
hội:... 
Ngành nghề kinh doanh 
chính:... 
Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước Tư nhân/Cổ phần Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài 

 
STT Nội dung Kết quả 

1. Tổng số người lao động 
Trong đó: 
Nam:………… Nữ:…………. 

2. Có Ban phòng chống AIDS Có x Không 

3. Nam:... 
Số cán bộ tham gia ban phòng chống AIDS Nữ:... 

4. Có Quyết định thành lập Ban phòng chống AIDS Có Không 
5. Có Chính sách dự phòng HIV nơi làm việc Có Không 
6. Có quy định về chế độ hỗ trợ cho người lao động là người nhiễm HIV Có Không 
7. Có kế hoạch hoạt động năm về HIV Có Không 
8. Có cán bộ truyền thông HIV tại doanh nghiệp Có Không 

9. Nam:... 
Số cán bộ truyền thông Nữ:... 

10. Hoạt động truyền thông (Bao gồm: đào tạo tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức sự kiện, Có Không 
tư vấn cá nhân… NHƯNG không bao gồm hoạt động chuyển tuyến.)  

11. Tổng số buổi truyền thông về HIV …… buổi 
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12. Số người tham dự 
13. Hoạt động cung cấp bao cao su cho người lao động 
14. Số lượng bao cao su phát miễn phí 
15. Số lượng bao cao su bán trợ giá 
16. Hoạt động phát tờ rơi miễn phí 
17. Số tờ rơi đã phát cho người lao động 
18. Hoạt động giới thiệu người lao động đến các điểm chăm sóc, tư vấn sức khỏe ngoài 

doanh nghiệp: 
19. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV 
20. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường 

tình dục 
21. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám ngoại trú và điều trị HIV 
22. Số người được giới thiệu đến phòng tư vấn, khám và điều trị dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con 
23. Số người được giới thiệu đi cai nghiện ma tuý 
24. Số người được giới thiệu đến điểm điều trị Methadone 
25. Hỗ trợ tâm lý cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV 
26. Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ 
27. Hỗ trợ tài chính cho người lao động của doanh nghiệp là người nhiễm HIV 
28. Số người nhiễm HIV được nhận hỗ trợ 
29. Hoạt động daỵ nghề hỗ trợ cho người nhiễm HIV 
30. Số người nhiễm HIV được dạy nghề 
31. Tuyển dụng người nhiễm HIV vào làm việc tại doanh nghiệp 
32. Số người nhiễm HIV được tuyển dụng trong năm 
33. Số người nhiễm HIV hiện đang làm việc tại doanh nghiệp 
34. Kinh phí cho các hoạt động phòng chống HIV tại doanh nghiệp: 

Nam:…………  Nữ:…………. 
Có  Không 
………………………………..  
………………………………..  
Có  Không 
……………tờ rơi 
Có  Không 

Nam: ……... ...Nữ:………… 
Nam: ……... ...Nữ:………… 

Nam: ……... ...Nữ:………… 

Nam: ……... ...Nữ:………… 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Nam: ……... ...Nữ:………… 
Có  Không  
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35. Tổng kinh phí trong năm 

đồng 
36. Trong đó, số tiền hỗ trợ hoạt động vay vốn ngoài cộng đồng cho người nhiễm HIV 

đồng 
37. Hoạt động phối hợp với cộng đồng dân cư xung quanh về phòng, chống HIV/AIDS: Có Không 

Mô tả ngắn gọn:  
 
 

Lãnh đạo doanh nghiệp (kí và đóng dấu) Cán bộ làm báo cáo 

(kí và ghi rõ tên)  
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 RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI  
(HIV/AIDS)  

 
 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV  

1. Người nhiễm HIV có các quyền sau đây:  

a) Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội;  

b) Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ;  

c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;  

d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS;  

đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn 
cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan.  

2. Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây:  

a) Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác;  

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho 
người chuẩn bị kết hôn với mình biết;  

c) Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;  

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật  
 có liên quan.  

 
 
Điều 14. Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc  

1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:  

a) Tổ chức việc truyền thông, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống 
kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân;  

b) Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động 
nhiễm HIV;  

 
 



d) Các trách nhiệm khác về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp 
luật. 

2. Người sử dụng lao động không được có các hành vi sau đây:  

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá trình 
làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;  

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm 
vì lý do người lao động nhiễm HIV;  

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của 
người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;  

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người 
dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


