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I. Cơ sở xây dựng kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025
1. Cơ sở pháp lý
- Quyết định 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ Tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030.
- Quyết định 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia 
sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc 
kháng vi rút HIV.

- Công văn số 4849/BYT-AIDS ngày 11/9/2020 của Bộ Y tế về việc xây 
dựng kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020
2.1.1. Chỉ đạo, điều hành
- Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung 

ương, Chính phủ, Bộ Y tế trong việc triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành kế hoạch số 969/KH-UBND ngày 11 

tháng 05 năm 2015 Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2015-2020.

- Ban Tuyên giao Tỉnh ủy tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm triển khai 
thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về 
“Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình 
mới”.

- Hàng năm đều kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương, trong đó 
đồng chí Giám đốc Sở Y tế là Phó trưởng ban, đồng chí Giám đốc Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới là thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực phòng chống 
HIV/AIDS.

- Ban hành các Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm và chỉ đạo 
các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đặc 
điểm tình hình dịch.
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- Ban hành Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang 
mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2020.

- Ban hành các hướng dẫn, chỉ đạo để tiếp tục triển khai Quyết định số 
477/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, giai đoạn 2014-2020.

2.1.2. Kết quả hoạt động chuyên môn
Tính đến nay, toàn bộ các huyện/thị xã/thành phố của Hải Dương đều đã 

triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, trong đó:
- 12/12 địa bàn triển khai hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV cho phụ nữ 

mang thai và cho đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Hàng năm xét nghiệm cho 
từ 13.500 đến 26.500 phụ nữ mang thai và từ 15.000 đến 21.000 đối tượng có 
nguy cơ cao.

- 12/12 địa bàn triển khai hoạt động cung cấp bơm kim tiêm và bao cao 
su, hàng năm cấp từ 1.100.000 đến 1.600.000 bơm kim tiêm và từ 300.000 đến 
600.000 bao cao su cho đối tượng nghiện ma túy và gái bán dâm.

- 5/12 địa bàn triển khai hoạt động điều trị ngoại trú cho 1.724 người 
nhiễm HIV/AIDS bằng thuốc ARV. 100% cơ sở điều trị ARV triển khai thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT và 98% người nhiễm HIV sử dụng thẻ 
BHYT để được thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

- 9/12 địa bàn triển khai hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc Methadone cho 690 người nghiện chích ma túy.

- 1/12 địa bàn triển khai hoạt động điều trị PrEP (điều trị dự phòng trước 
phơi nhiễm HIV) cho 60 bệnh nhân, chủ yếu là nhóm nam quan hệ tình dục 
đồng giới.

Tính đến 31/12/2020, số lượng người nhiễm HIV/AIDS lũy tích là  3524 
người,  số nhiễm HIV tử vong là 1694 người, 100% số huyện/TX/TP phát hiện 
người nhiễm và 97% số xã/phường/thị trấn tại tỉnh Hải Dương phát hiện người 
nhiễm HIV/AIDS. Số nhiễm HIV còn sống được quản lý là 1.830 người.

Đánh giá chung công tác phòng chống HIV/AIDS tại Hải Dương trong 
giai đoạn 2015-2019: Các hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai 
đồng bộ, toàn diện và đã đạt được những kết quả tích cực; Tỷ lệ hiện nhiễm 
trong các nhóm nghiện chích ma túy giảm mạnh (14% năm 2015 đến 2019 còn 
6,7%), điều đó chứng tỏ các hoạt động can thiệp giảm tác hại đối với nhóm sử 
dụng ma túy có hiệu quả tốt; Số lượng người nhiễm HIV mới được phát hiện 
giảm dần theo năm. Số nhiễm mới năm 2019 chỉ bằng 48% so với năm 2015. Tỷ 
lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con còn 2%. Hoàn thành mục tiêu khống chế tỷ lệ 
nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,2%.

2.2. Kết quả vận động và sử dụng nguồn kinh phí 
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Trong giai đoạn 2015-2020, các nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phòng 
chống HIV/AIDS được sử dụng có hiệu quả. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước 
cấp (nguồn Trung ương và địa phương), hàng năm ngành y tế đã vận động và 
tiếp nhận sự hỗ trợ của một số dự án phi chính phủ như: Dự án phòng, chống 
HIV/AIDS tại Việt Nam và Quỹ chăm sóc sức khỏe người nhiễm của Hoa Kỳ 
(AHF) để triển khai các hoạt động chăm sóc và điều trị cho người nhiễm 
HIV/AIDS tại cộng đồng và trong các trại giam, trại tạm giam trong tỉnh. Kết 
quả thực hiện được các cơ quan quản lý nhà nước, kiểm toán độc lập đánh giá 
cao về hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí được cấp, góp phần làm giảm tỷ lệ 
lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, tăng cường chất lượng hoạt động của các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS.

Kết quả huy động và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động phòng chống 
HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

Đơn vị: triệu đồng
Kinh phí được phân bổ theo nămTT Nguồn kinh phí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng

1 Ngân sách TƯ 880 380 510 510 620 350 3.250
2 Ngân sách địa phương 800 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 13.800
3 Viện trợ quốc tế 2.685 1.350 1.543 2.796 4.924 3.992 17.290
4 BHYT 1.211 1.937 2.103 2.251 2.983 10.485
5 Thu khác 4.145 3.401 3.498 3.519 5.171 5.609 25.343

Tổng cộng 8.510 8.342 9.488 11.928 15.966 15.934 70.168
2.3. Những khó khăn, thách thức trong hoạt động phòng chống 

HIV/AIDS
- Tình hình nhiễm HIV/AIDS có diễn biến phức tạp: Tỷ lệ nhiễm mới qua 

đường tình dục có xu hướng gia tăng do người nghiện chích ma túy chuyển sang 
sử dụng ma túy tổng hợp, xuất hiện lây nhiễm HIV qua nhóm đồng giới nam...

- Nhận thức của người dân về HIV/AIDS đã tốt lên nhiều, song sự kỳ thị 
phân biệt đối sử với người nhiễm HIV, sự tự kỳ thị của người nhiễm HIV là một 
rào cản làm người nhiễm HIV giấu bệnh, khó khăn trong việc tiếp cận tư vấn 
dẫn tới hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS giảm.

- Ngân sách hỗ trợ cho công tác phòng chống HIV/AIDS của các Dự án 
quốc tế và ngân sách Trung ương giảm mạnh (viện trợ quốc tế có lộ trình cắt 
giảm và chuyển dần sang hỗ trợ kỹ thuật, ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ cho 
các hạng mục thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ Y tế).  Các dịch vụ phòng chống 
HIV/AIDS cần phát triển rộng hơn phù hợp với tình hình thực tế lây nhiễm; 
Bệnh nhân nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV đang được chuyển dần sang 
nguồn BHYT, trong khi đó đa số người nhiễm HIV/AIDS là người nghèo việc 
tiếp cận điều trị sẽ hạn chế nếu không hỗ trợ thẻ BHYT cho họ (tải lượng vi rút 
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trong máu sẽ cao nếu không được điều trị dẫn tới nguy cơ lây nhiễm HIV sang 
người khác sẽ rất cao).

- Kinh phí cấp cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-
2020 không đủ để triển khai đồng bộ các hoạt động vì vậy một số chỉ tiêu chưa 
đạt mục tiêu đề ra như tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV mới đạt 80%, 
tỷ lệ người nhiễm HIV điều trị ARV được xét nghiệm tải lượng vi rút đạt 85% 
(chỉ tiêu đạt 90%), đặc biệt chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc Methadone chỉ đạt khoảng 50% so với mục tiêu đề ra. 

II. Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2021-2025
1. Mục tiêu 
1.1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới 

nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 
2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và 

dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch 
vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2025.

- Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh 
xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV 
trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2025; giám sát 
chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm 
HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV 
đạt 95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút 
dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 
2% vào năm 2025 và loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

- Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các 
tuyến; bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm 
tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

1.3. Các chỉ tiêu cụ thể
1.3.1.  Nhóm chỉ tiêu về dự phòng
a) 100% các huyện/thị xã/thành phố triển khai chương trình cung cấp bơm 

kim tiêm, bao cao su cho người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV. 
b) Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch 

vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2025.
c)  Tỷ lệ người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị bằng thuốc 
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thay thế và các loại thuốc, bài thuốc đạt ít nhất 50% vào năm 2025.
d)  Tỷ lệ người MSM được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng 

thuốc (PrEP) đạt 30% vào năm 2025. 
e) Tỷ lệ thanh niên 15 đến 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 

80% vào năm 2025.
f) Tỷ lệ người dân 15 đến 49 tuổi không kỳ thị, phân biệt đối xử với người 

nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2025.
1.3.2. Nhóm chỉ tiêu về xét nghiệm
a) Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình 

đạt 90% vào năm 2025.
b) Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được xét nghiệm 

HIV hằng năm đạt 70% vào năm 2025.
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu về điều trị
a) Tỷ lệ người nhiễm HIV được phát hiện, quản lý trên địa bàn được điều 

trị bằng thuốc ARV đạt 95% vào năm 2025.
b) Tỷ lệ người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có tải lượng HIV dưới 

ngưỡng ức chế đạt ít nhất 95% qua các năm.
c) Tỷ lệ bệnh nhân đồng nhiễm HIV/Lao được điều trị đồng thời cả ARV 

và lao đạt 95% vào năm 2025.
d) Tỷ lệ người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan C được điều trị đồng thời 

thuốc ARV và điều trị viêm gan C đạt 50% trở lên vào năm 2025.
1.3.4. Nhóm chỉ tiêu hệ thống y tế
a) Hoạt động phòng chống HIV/AIDS được tỉnh phân bổ ngân sách theo 

kế hoạch đã phê duyệt.
b) 100% các huyện,TX,TP xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống 

HIV/AIDS hiệu quả. 
c) Phấn đấu 100% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.
d) Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công 

tác phòng, chống HIV/AIDS.
e) 100% số huyện, TX,TP có hệ thống thu thập số liệu đạt chất lượng để 

theo dõi tình hình dịch và đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS

1.3.5. Nhóm chỉ tiêu tác động 
a) Số người nhiễm HIV được phát hiện mới đạt mức dưới 30 trường 

hợp/năm vào năm 2025. 
b) Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2% vào năm 2025.
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2. Giải pháp 
2.1. Nhóm giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
- Tiếp tục tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của 

Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt là 
Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 31/11/2005 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo 
công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; Quyết định số 1264/QĐ-
TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia 
chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030;

- Đảm bảo duy trì hoạt động của các đơn vị, bộ phận tham gia phòng, 
chống HIV/AIDS từ tỉnh xuống các địa phương. Đặc biệt là kiện toàn, bổ sung 
nhân sự tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các cấp, các ngành, các 
địa phương; đảm bảo các chế độ theo quy định hiện hành cho các nhân viên y tế, 
đồng đẳng viên tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tổ chức tổng kết kết quả triển khai thực hiện mục tiêu 95-95-95 hàng 
năm tại các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh để đánh giá kết quả triển khai 
thực hiện và định hướng xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp 
trong việc tiếp tục đưa mục tiêu ưu tiên phòng chống HIV vào trong các chương 
trình phát triển kinh tế xã hội tại các đơn vị, địa phương. Lãnh đạo các đơn vị, 
địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động nhằm 
giảm dần tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS tại đơn vị, địa phương mình quản lý để tiến 
tới loại trừ HIV/AIDS vào năm 2030 theo đúng cam kết của Chính phủ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền; cơ 
quan, đơn vị; các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội đồng nhân dân các cấp trong 
việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
 - Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan với 
ngành y tế, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Công an 
tỉnh,... trong việc triển khai lồng ghép hoạt động phòng chống tội phạm, ma túy, 
mại dâm gắn với xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm, tái hòa nhập xã hội 
cho những người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện chích ma túy, gái bán dâm, 
nam quan hệ tình dục đồng giới và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

- Tăng cường hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức, đa dạng về 
nội dung, phong phú về thể loại. Đặc biệt chú trọng các chủ đề  phổ biến về văn 
bản quy phạm pháp luật; kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS; gương người tốt 
việc tốt trong phòng, chống HIV/AIDS để làm giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử 
với người nhiễm, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại 
cộng đồng.
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- Vận động sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị xã 
hội, các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và mạng lưới người nhiễm, người 
bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Kết hợp giữa việc bố trí nguồn kinh phí phòng, chống HIV/AIDS từ nguồn 
ngân sách địa phương với việc vận động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức trong nước 
và quốc tế để thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên 
địa bàn tỉnh.

2.2. Nhóm giải pháp về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS
2.2.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục 

truyền thông
- Tổ chức truyền thông sâu rộng, bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp 

nhân dân về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS; đặc biệt tiếp tục 
thực hiện hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về HIV/AIDS, an toàn tình 
dục, phòng tránh ma túy, mại dâm cho đối tượng thanh, thiếu niên trong các cơ 
sở giáo dục các cấp, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trong các khu 
công nghiệp. 

+ Truyền thông đại chúng: Mở các chuyên trang chuyên mục về phòng 
chống HIV/AIDS, xây dựng đăng tải các video clip, ảnh biểu ngữ, cổ động...; 
trên báo điện tử; sản xuất tin, bài, phóng sự phát trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

+  Truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ: trên mạng xã hội.
+ Truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở và các hoạt động khác: Lồng 

ghép giảng dạy, học tập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hoạt động văn 
hóa nghệ thuật, ... lồng ghép tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với tuyên 
truyền bình đẳng giới, giáo dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản.

2.2.2. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS
- Đổi mới tư duy truyền thông trong phòng chống HIV/AIDS, không truyền 

thông hù dọa; huy động người nhiễm và người có nguy cơ cao tham gia vào hoạt 
động truyền thông.

- Nâng cao kiến thức về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến 
HIV/AIDS tại gia đình, cộng đồng và nơi làm việc. Triển khai các giải pháp 
đồng bộ để giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế.

- Khuyến khích sự tham gia của các nhóm cộng đồng, người nhiễm HIV 
và quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát việc thực hiện 
các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử lên quan đến HIV.

 2.2.3. Mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp giảm hại, dự phòng lây 
nhiễm HIV
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- Đảm bảo nguồn lực để thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự 
phòng lây nhiễm HIV. 

- Tập trung triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các 
nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao, người sử dụng ma túy, nam quan hệ tình dục 
đồng giới, người chuyển giới nữ, phụ nữ bán dâm và bạn tình, bạn tiêm chích 
của người nhiễm HIV:

+ Duy trì hoạt động cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su tại 12/12 
huyện/thị/thành phố. Kết hợp giữa hoạt động cung cấp vật dụng can thiệp giảm 
tác hại với tuyên truyền, giáo dục tác hại của các loại ma túy, quan hệ tình dục 
không an toàn bằng các hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thông qua các tài liệu 
truyền thông (tờ rơi, pano, áp phích,...).

+ Đa dạng hóa các hoạt động cung cấp vật dụng can thiệp giảm tác hại, 
trong đó chú trọng việc cung cấp thông qua các cơ sở y tế công lập từ tỉnh đến 
xã/phường/thị trấn và thông qua đội ngũ đồng đẳng viên trong cộng đồng. Đối 
tượng đích của hoạt động cung cấp bơm kim tiêm là người nghiện chích ma túy; 
đối tượng đích của hoạt động cung cấp bao cao su là các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn và những người nhiễm, người có hành vi nguy 
cơ nhiễm HIV/AIDS.

- Duy trì hoạt động của 9 cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
đang triển khai tại các đơn vị y tế. Xem xét triển khai cơ sở điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 
Hải Dương. Tổ chức đánh giá kết quả 10 năm triển khai hoạt động điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh. 
Xây dựng đề án/kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng tham mưu cho 
UBND tỉnh phê duyệt định mức thu phí phù hợp đặc điểm, tình hình, xu thế 
nghiện ma túy tại địa phương và phù hợp với các hướng dẫn hiện hành.   

- Mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV 
(PrEP) cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao qua hệ thống y tế nhà nước và tư 
nhân. Triển khai điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PEP).

2.3. Nhóm giải pháp về tư vấn xét nghiệm HIV
- Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV. Đẩy mạnh xét nghiệm 

HIV trong cơ sở y tế, mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, xét nghiệm HIV 
lưu động và tự xét nghiệm HIV;

- Triển khai các mô hình tư vấn xét nghiệm HIV phù hợp với từng nhóm 
có hành vi nguy cơ cao, gồm người sử dụng ma túy, nam quan hệ tình dục đồng 
giới, người chuyển giới, phụ nữ bán dâm, phạm nhân; mở rộng triển khai xét 
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nghiệm HIV cho bạn tình, bạn chích của người nhiễm HIV; xét nghiệm HIV cho 
phụ nữ mang thai; 

- Ứng dụng các kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm mới, phương pháp lấy 
mẫu mới trong chẩn đoán nhiễm HIV, xác định những người có hành vi nguy cơ 
cao để triển khai các biện pháp can thiệp phù hợp phòng lây nhiễm HIV;

- Đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV cho các 
cán bộ, đồng đẳng viên tham gia hoạt động xét nghiệm sàng lọc HIV

- Đẩy mạnh các biện pháp để chuyển gửi thành công người nhiễm HIV từ 
dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV đến dịch vụ chăm sóc, điều trị bằng thuốc kháng 
vi rút HIV.

2.4. Nhóm giải pháp về chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS
- Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị tại 5 cơ sở 

chăm sóc, điều trị nội ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS. Nghiên cứu mở 
rộng cơ sở điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS tại một số huyện có 
nhiều người nhiễm HIV/AIDS để đảm bảo cho người nhiễm dễ dàng tiếp cận 
với dịch vụ chăm sóc và điều trị ARV. Đảm bảo 100% người nhiễm HIV được 
đưa vào chương trình chăm sóc và điều trị bằng thuốc ARV.

- Tiếp tục triển khai hỗ trợ mua thẻ BHYT cho những người nhiễm 
HIV/AIDS không có khả năng mua thẻ để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có 
thẻ BHYT. Triển khai áp dụng thanh toán toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
bằng BHYT cho người nhiễm HIV theo quy định hiện hành. Bố trí nguồn kinh 
phí hỗ trợ đồng chi trả cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia khám chữa bệnh 
bằng BHYT.

- Phát hiện sớm, điều trị triệt để các nhiễm trùng cơ hội, các bệnh đồng 
nhiễm (Lao, viêm gan B,C). Kết hợp giữa chăm sóc, điều trị với giáo dục sức 
khỏe, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh các bệnh dịch nguy hiểm cho 
người nhiễm HIV/AIDS để nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong Tháng cao điểm dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6 hàng năm) và triển khai hoạt 
động tư vấn, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai. Phát hiện và đưa vào 
chương trình điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho 100% trường 
hợp phụ nữ mang thai phát hiện mới nhiễm hoặc người nhiễm HIV có nguyện 
vọng sinh con.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc; theo 
dõi, đánh giá và ngăn chặn các phản ứng có hại của thuốc của thuốc ARV trong 
điều trị HIV/AIDS; lồng ghép theo dõi cảnh báo sớm HIV kháng thuốc vào quản 
lý chất lượng điều trị HIV/AIDS.

2.5. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hệ thống phòng chống 
HIV/AIDS
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- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS các cấp, các ngành, 
đoàn thể theo quy định. Đại diện lãnh đạo UBND các cấp, thủ trưởng các đơn vị 
là Trưởng ban. Ngành y tế đóng vai trò là cơ quan/đơn vị/bộ phận thường trực 
về phòng, chống HIV/AIDS.

- Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các quy định hiện hành để 
đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, chăm 
sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại cho các cá nhân, đơn vị, nhân viên y tế, cán 
bộ của các sở, ban ngành tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS, trong đó 
chú trọng việc đào tạo xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo chuyên đề, chương trình 
công tác của UBND, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc các cấp theo phân cấp 
quản lý.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng và chuyển giao các 
kỹ thuật chuyên môn trong chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS. 

- Tiếp tục vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức trong và 
ngoài nước để nâng cao năng lực hoạt động động phòng, chống HIV/AIDS trên 
địa bàn toàn tỉnh.

2.6. Đảm bảo kinh phí triển khai chương trình
2.6.1. Nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí
- Kinh phí dự toán được lập theo các quy định hiện hành, đảm bảo phù 

hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.
- Sử dụng Bộ công cụ ước tính nhu cầu nguồn lực tài chính kèm theo 

Công văn số 3784/BYT-AIDS ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế 
hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để thực 
hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030.

2.6.2. Nhu cầu nguồn lực cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai 
đoạn 2021-2025                                                   

                                                                              Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn kinh phí/Năm 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng
1. Dự phòng lây nhiễm HIV 6.194 8.945 12.030 18.810 25.049 71.028

2. Điều trị HIV/AIDS 10.142 10.522 10.917 11.476 12.717 55.774

3. Giám sát, theo dõi đánh giá và 
xét nghiệm

2.998 3.409 3.329 3.809 3.747 17.292

4. Tăng cường năng lực hệ thống 1.017 1.045 1.079 1.119 1.167 5.427

Tổng cộng 20.351 23.921 27.355 35.214 42.680 149.521
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2.6.3.  Phân bổ kinh phí theo từng nguồn trong giai đoạn 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn kinh phí/Năm 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng
Nguồn ngân sách Trung ương 1.445 2.689 3.560 6.452 7.535 21.681

Nguồn các dự án viện trợ 1.757 1.639 1.517 1.307 1.465 7.685

Nguồn Quỹ BHYT 8.894 9.506 9.729 10.620 11.397 50.146

Nguồn Xã hội hóa 3.747 4.759 5.888 8.262 13.271 35.927

Nguồn ngân sách địa phương 4.508 5.328 6.661 8.573 9.012 34.082

Tổng cộng 20.351 23.921 27.355 35.214 42.680 149.521

III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS
- Chỉ đạo cơ quan đầu mối xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm của tỉnh, tổ chức triển theo chỉ 
tiêu, mục tiêu đã đề ra; tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS và báo cáo kết quả thực hiện cho các cấp có thẩm 
quyền theo quy định.

- Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền hoặc ban hành các văn bản 
hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống HIV/AIDS 
theo thẩm quyền để thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu, mục tiêu về phòng, chống 
HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động chuyên môn 
tại các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, 
ban ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực 
tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Sở Tài chính 
- Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, hàng năm chủ trì phối hợp 

với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
Trong trường hợp có thay đổi về chủ trương, chính sách liên quan đến kinh phí 
dành cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cần chủ động hoặc phối hợp với 
Sở Y tế tham mưu cho các cấp, các ngành ban hành kịp thời các văn bản hướng 
dẫn, chỉ đạo thực hiện. 

- Chủ động, phối hợp với ngành y tế tham mưu xây dựng và đề xuất 
UBND tỉnh ban hành các quy định, định mức chi trả, hỗ trợ cho hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.
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- Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán và hướng dẫn các đơn vị 
liên quan thực hiện theo quy định tài chính hiện hành

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc lồng ghép các chỉ tiêu phòng, chống 

HIV/AIDS vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của các 
sở, ban, ngành.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 
nhằm tăng cường, huy động vốn đầu tư phát triển cho hệ thống phòng, chống 
HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện việc điều phối các 
nguồn đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ 

đạo, kiểm tra và giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động 
tại nơi làm việc, đặc biệt việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người nhiễm 
HIV/AIDS người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và hoạt động truyền thông 
phòng, chống HIV/AIDS tại các công ty, xí nghiệp việc theo quy định của pháp 
luật.

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ban ngành triển khai các chính sách bảo 
trợ xã hội đối với người nhiễm và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Xây dựng 
và ban hành các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo 
nghề, tuyển dụng lao động, tái hòa nhập xã hội cho người nhiễm HIV/AIDS, 
người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện và người ảnh hưởng 
bởi HIV/AIDS.

- Tiếp tục triển khai hoạt động điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS 
tại các cơ sở giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Chỉ đạo triển khai hoạt 
động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở cai 
nghiện ma túy tỉnh trong năm 2020.

5. Công an tỉnh
- Tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Phối hợp với sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động 
can thiệp giảm tác hại tại cộng đồng.

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai xét nghiệm cho các đối tượng nghi 
nhiễm HIV; tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy vào 
điều trị tại các cơ sở điều trị Methadone tại địa phương.

- Tham mưu cho ban chỉ đạo 138 tỉnh tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, 
đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, HIV/AIDS; 
phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, bảo quản, sử dụng các chất 
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dạng thuốc phiện, tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, hướng thần tại các cơ sở y 
tế, cơ sở được phép kinh doanh các loại thuốc trên theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong việc triển khai các biện pháp dự 
phòng lây nhiễm HIV/AIDS; chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS 
trong các trại tạm giam, trại giam và chuyển tiếp người nhiễm HIV/AIDS về địa 
phương để tiếp tục điều trị sau khi mãn hạn tạm giam, tạm giữ. 

- Làm tốt công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho cán bộ chiến 
sỹ trong lực lượng công an.

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Đảm bảo kinh phí triển khai hoạt động khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng 

năm. Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, 
chiến sỹ. Phối hợp với ngành y tế tiếp tục thực hiện hoạt động mô hình quân dân 
y kết hợp, đặc biệt triển khai các hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử tại các 
cơ sở y tế và phổ biến kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS cho nhân dân.

7. Sở Giáo dục và đào tạo
Xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ số tiết để phổ biến kiến thức về tình dục 

an toàn; dự phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng tránh tác hại 
của ma túy; dự phòng lây truyền HIV/AIDS trong lứa tuổi học sinh, sinh viên tại 
tất cả các cơ sở giáo dục từ Trung học cơ sở trở lên trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 
trường hợp cần thiết đề nghị ngành y tế phối hợp triển khai thực hiện.

8. Sở Thông tin & Truyền thông; Đài PT&TH tỉnh và Báo Hải Dương
 Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch 
thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất 
lượng và thời lượng tin bài về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là 
các tin, bài tuyên truyền, phổ biến mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào 
năm 2030.

9. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản, định hướng, hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị nhận thức về tầm quan trọng của mục tiêu kết thúc đại 
dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

-  Chủ trì, phối hợp với ngành y tế triển khai hoạt động cung cấp Bao cao 
su tại các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công 
an tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đề xuất các hình thức xử lý kịp thời các cá 
nhân, đơn vị, tổ chức vi phạm hoạt động này theo quy định hiện hành.

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh
Thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm 

HIV/AIDS bằng BHYT theo quy định hiện hành. Đề xuất sửa đổi, bổ xung kịp 
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thời với BHXH Việt Nam các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình 
triển khai, thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người nhiễm HIV/AIDS. 

11. Các Sở, ban ngành khác
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tại cơ quan, đơn vị mình. 

Xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ và phân 
cấp quản lý phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng đơn vị.

12. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
Tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ của mình; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan tăng cường năng 
lực, hỗ trợ triển khai hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia phòng, chống 
HIV/AIDS trong phạm vi pháp luật cho phép.

13. UBND các huyện/thị xã/thành phố
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tại các huyện/thị 

xã/thành phố; các phòng, ban trực thuộc. 
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm theo tình hình thực 

tế của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt 
động phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ quan, đơn vị và các xã/phường/thị trấn 
thuộc phân cấp quản lý.

- Báo cáo kết quả triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo đúng 
quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh (để b/c);
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện/thành phố/thị xã;
- Lưu VT, VX(01). Ph(30).

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Cầu
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