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    Thanh Thủy, ngày        tháng 11 năm 2021 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Tháng hành động quốc gia  

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 5319/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy xây dựng Kế 

hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 cụ thể 

như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

Tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống 

HIV/AIDS nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 để tiếp tục tiến tới mục tiêu 

chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 

Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo mọi người 

được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị 

HIV/AIDS một cách liên tục, đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm 

HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone. 

Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các 

dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, chăm sóc điều trị bảo hiểm y tế cho mọi 

người nhiễm HIV/AIDS. 

 II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU 

1. Chủ đề: Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, 

Việt Nam chọn chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19”. Giải thích chủ đề tại Phụ lục 1 kèm theo. 

2. Khẩu hiệu của chiến dịch: tại Phụ lục 2 kèm theo. 

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG  

 1. Hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS  

huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các xã, thị trấn xây dựng 

Kế hoạch tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa 

phương và tình hình diễn biến của dịch COVID-19. 

 



2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo   

Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 nên các xã, thị trấn không tổ chức 

các sự kiện trực tiếp và tập trung đông người như: Lễ phát động Tháng Hành động 

quốc gia phòng, chống AIDS; Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS cũng như các 

hội nghị, hội thảo phòng, chống HIV/AIDS có tập trung đông người.  

Có thể tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo chuyên môn, khoa học qua 

hình thức trực tuyến (online) theo tình hình dịch Covid-19 tại từng địa phương để 

thảo luận về thực trạng công tác phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch 

Covid-19, các tác động của dịch Covid-19 với công tác phòng, chống HIV/AIDS 

cũng như các giải pháp, các mô hình, các sáng kiến để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh 

các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid-19. 

3. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác 

Xây dựng kế hoạch và các mô hình cung cấp dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS trong các tình huống khác nhau tùy theo của diễn biến dịch COVID- 19 

để đảm bảo người có hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV không bị gián đoạn 

trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. 

Triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV 

tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV, tuân thủ 

điều trị. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục và 

an toàn bằng thuốc Methadone nhất là các địa phương thực hiện cách ly y tế hoặc 

cơ sở y tế bị phong tỏa, người bệnh bị cách ly do dịch Covid-19. 

Vận động, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và được tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 cũng như tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS 

nhất là với những nơi bị cách ly y tế hoặc phong tỏa do dịch COVID 19. 

Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như xét 

nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; điểm cấp phát thuốc Methadone; 

cấp phát Methadone nhiều ngày, điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã, cấp 

thuốc ARV nhiều ngày cũng như cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm 

HIV (PrEP). 

Vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS cho người lao động, đảm bảo cho người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm 

y tế một cách liên tục, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai, 

người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiếp giáp liên 

tỉnh, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, 

đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều 

trị HIV/AIDS, đặc biệt là các dịch vụ can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây 

nhiễm HIV cũng như việc cung cấp các dịch vụ điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế. 



Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc 

thiểu số, tôn giáo, dòng họ...tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trong đồng bào vùng dân tộc và miền núi. 

Vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân 

sự khác và mạng lưới người nhiễm HIV tại cộng đồng tích cực tham gia và tổ chức 

các hoạt động trong Tháng Hành động. 

Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống 

HIV/AIDS của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. 

4. Kinh phí, tài liệu truyền thông 

4.1 Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí huy động từ: 

Kinh phí chương trình mục tiêu phòng chống HIV/AIDS. 

Kinh phí hỗ trợ của địa phương. 

Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

4.2 Tài liệu tuyên truyền 

Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm tiếp nhận, nhân bản, phân phối tài 

liệu tuyên truyền của Sở Y tế cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện (Cơ quan thường trực BCĐ)  

Chủ trì phối hợp với phòng Y tế tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, 

hướng dẫn chuyên môn, giúp Ban chỉ đạo huyện đôn đốc các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể và các xã, thị trấn tổ chức Tháng hành động theo kế hoạch. 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện thực hiện chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. 

 Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện và Sở Y tế theo quy định (phụ lục 3). 

 2. Phòng Văn hóa  và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện triển khai các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS theo nội dung kế hoạch. Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng để hưởng ứng Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch Tháng hành động quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. 

Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS của xã, thị trấn phân công các 

thành viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Tháng 

hành động 2021 theo kế hoạch. 



Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động của các đơn vị trên 

địa bàn và gửi về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 18/12/2021 để tổng hợp, báo 

cáo Sở Y tế và UBND tỉnh. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; các 

cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS huyện. 

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động 

thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ nhằm hưởng ứng Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện hưởng ứng Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ban 

Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- CVP, các P.CVP; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Đức 
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