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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND Mường Khương, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH  

Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/04/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai, về việc triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào 

Cai năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Mương Khương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện năm 2020 như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn 

Bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội thì tệ nạn ma túy, HIV/AIDS cũng 

ngày một gia tăng và phức tạp. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện và quyết 

tâm đấu tranh triệt phá các đối tượng buôn bán ma tuý, hoạt động mại dâm của các 

lực lượng chức năng, hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy tuy có 

giảm xuống nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo số liệu thống kê tổng số 

đối tượng nghiện ma túy (tính cả tiêm chích, hít và hút) trên địa bàn huyện là trên 

66 người. Tập chung chủ yếu tại thị trấn Mường Khương và xã Bản Lầu. 

2. Tình hình dịch HIV/AIDS 

Từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện trên địa bàn vào năm 2003 tại thị 

trấn Mường Khương, tính đến thời điểm hiện tại huyện Mường Khương có 10/16 

xã, thị trấn đã có người nhiễm HIV, trong đó có thị trấn Mường Khương và xã Bản 

Lầu là 02 địa phương có tỉ lệ người nhiễm cao nhất. 

Theo kết quả điều tra,  năm 2019 số người nhiễm HIV mới phát hiện trên địa 

bàn huyện là 07 người; Lũy tích đến thời điểm báo cáo có 95 người có HIV được 

báo cáo, trong đó có 40 bệnh nhân AIDS và đã có 40 người tử vong do  

HIV/AIDS, hiện đang quản lý 38 người, ngoài ra còn 03 người ở trại giam, 03 

người không rõ ở đâu, 03 người chuyển đi nơi khác, 08 người đi làm ăn xa. 

* Lứa tuổi nhiễm HIV chủ yếu tập trung trong nhóm tuổi sau  

Từ 25 đến 40 tuổi và tập chung chủ yếu là người nghiện trích ma túy, quan 

hệ tình dục và nhóm nguy cơ cao. 

3. Mô hình tổ chức hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 

3.1. Tuyến huyện 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, 

mại dâm huyện.  
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- Chỉ đạo Trung tâm Y tế phân công 01 cán bộ phụ trách công tác phòng 

chống HIV/AIDS thuộc khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS. 

3.2. Tuyến xã, thị trấn 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn 

ma tuý, mại dâm gồm: Đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng 

Ban, đồng chí trưởng Trạm Y tế làm Phó ban thường trực, trưởng các ban ngành 

đoàn thể xã làm thành viên. 

- 16/16 xã, thị trấn đều có cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác phòng, 

chống HIV/AIDS.  

- Đến nay đã có 4/16 xã, thị trấn trong toàn huyện có quyết định là xã trọng 

điểm về HIV/AIDS (Mường Khương, Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai). 

4. Một số khó khăn tồn tại trong năm 2019 

4.1. Tình hình dịch bệnh HIV 

- Có xu hướng tăng nhẹ số người phát hiện nhiễm mới HIV nhưng vẫn tiềm 

ẩn những nguy cơ bùng phát trong cộng đồng dân cư.  

- Có sự gia tăng người nhiễm HIV trong nhóm nữ, phụ nữ mang thai và 

nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục. 

- Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đối với mô hình dịch tập 

trung sẽ tập trung ưu tiên triển khai các hoạt động can thiệp. Tuy nhiên, do đặc 

điểm của đối tượng nguy cơ ở Lào Cai nói chung và huyện Mường Khương nói 

riêng, người nghiện chích ma túy. Do đó việc tiếp cận và đảm bảo chất lượng số 

liệu giám sát trên các nhóm này còn gặp rất nhiều khó khăn. 

4.2. Hoạt động thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi 

Năm 2019, kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia chi hỗ trợ cho cộng 

tác viên tại các xã, thị trấn. Kinh phí hỗ trợ truyền thông hạn chế nên phần nào 

cũng ảnh hưởng tới độ bao phủ công tác truyền thông thay đổi hành vi theo 

đúng hướng dẫn. 

4.3. Dịch vụ điều trị HIV 

- Hiện tại không có phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS nên người phát 

hiện nhiễm HIV khó tiếp cận với dịch vụ. 

- 16/16 xã, thị trấn có triển khai dịch vụ lây truyền HIV từ mẹ sang con, tuy 

nhiên vẫn chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn 

diện, nên chất lượng dịch vụ chưa đầy đủ đến nhóm đối tượng đích. 

4.4. Hoạt động can thiệp 

- Năm 2019, kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia chi hỗ trợ cho chuyên 

trách HIV tuyến xã, thị trấn còn thấp. 

- Nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng chương trình giảm hại có định mức 

dành cho đồng đẳng viên còn thấp. 

4.5. Công tác điều trị ARV và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 
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- Tỷ lệ bệnh nhân tiếp cận với điều trị ARV ở giai đoạn muộn vẫn còn cao 

do tình trạng kỳ thị làm cho người nhiễm hạn chế tiếp cận với dịch vụ điều trị. 

- Chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Xét nghiệm HIV cho 

phụ nữ mang thai (PNMT) đang gặp nhiều khó khăn do một số phụ nữ mang thai 

đi làm ăn xa hoặc không đồng ý lấy mẫu, dẫn đến tỷ lệ phát hiện PNMT nhiễm 

HIV giảm. Theo quy định của Luật phòng chống HIV/AIDS, xét nghiệm cho 

PNMT là xét nghiệm miễn phí, tuy nhiên hiện nay các nhà tài trợ đang cắt giảm hỗ 

trợ sinh phẩm, trong khi bảo hiểm y tế chưa chi trả xét nghiệm HIV cho PNMT và 

chương trình mục tiêu Quốc gia không đủ sinh phẩm để cấp miễn phí.   

4.6. Nhân lực 

- Trình độ, năng lực cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 

các xã, thị trấn còn nhiều hạn chế, thường hoạt động kiêm nhiệm. 

- Hầu hết tuyến xã còn lúng túng trong xây dựng và triển khai hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS; báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS chưa kịp thời 

và độ chính xác chưa cao. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu 90-

90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của bản thân; 90% 

người nhiễm HIV đủ điều kiện điều trị theo hướng dẫn điều trị quốc gia được điều 

trị ARV; 90% người nhiễm HIV điều trị ARV với tải lượng vi rút dưới ngưỡng lây 

truyền), khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác 

động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- 60 mẫu giám sát phát hiện. 

- 1.400 mẫu cho phụ nữ mang thai. 

- 80% đôi tượng có nguy cơ cao được xét nghiệm HIV. 

- 90% đối tượng nghiện chích ma túy được sử dụng bơm kim tiêm sạch. 

- 75% phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV;  

- 90% PNMT nhiễm HIV và con của họ được điều trị dự phòng bằng ARV. 

- 75% bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, GIẢI PHÁP 

1. Dự phòng lây nhiễm HIV 

1.1. Thông tin giáo dục truyền thông 

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống 

HIV/AIDS; kết hợp truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp. 

- Chi trả chế độ phụ cấp cho hệ thống cán bộ chuyên trách và mạng lưới 

cộng tác viên. 

- Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp đăng tải các tin bài, chuyên đề, 

chuyên mục... trên các phương tiện thông tin đại chúng.  
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- Tổ chức các chiến dịch truyền thông khi tổ chức các sự kiện trong năm 

như: Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; Tháng cao điểm dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

- Sản xuất, nhân bản các tài liệu truyền thông, làm mới cụm pa nô truyền 

truyền phòng, chống HIV/AIDS với các nội dung khác nhau. 

- Các doanh nghiệp bố trí nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông 

phòng, chống HIV/AIDS tại các đơn vị. 

1.2. Phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tăng 

cường công tác chỉ đạo, phối hợp và lồng ghép các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị.  

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phong trào “Toàn dân tham gia 

phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. 

- Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Chương trình Bơm kim tiêm... 

1.3. Can thiệp giảm tác hại 

- Tăng cường hoạt động và nâng cao năng lực của các nhóm tiếp cận cộng 

đồng; nhân rộng mô hình giáo dục đồng đẳng trong dự phòng lây nhiễm HIV. 

- Đẩy mạnh các hoạt động phát bơm kim tiêm tiếp thị xã hội để bảo đảm bơm 

kim tiêm... luôn sẵn có và dễ tiếp cận tại các xã, thị trấn có người nhiễm, đối tượng 

nghiện trích ma túy. 

- Thường xuyên theo dõi và giám sát để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của 

chương trình can thiệp.  

 1.4. Hoạt động tư vấn xét nguyện 

- Thực hiện quy trình tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện theo đúng quy định 

của Bộ Y tế. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động. Hàng tháng, hàng quý 

đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu cam kết để kịp thời báo cáo, khắc phục các 

khó khăn, tồn tại.  

2. Chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn diện HIV/AIDS 

2.1. Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

- Nâng cao chất lượng và tăng cường tiếp cận bệnh nhân HIV/AIDS và cung 

cấp thông tin cho những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn có nhu cầu điều trị ARV. 

- Tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn chuyên môn về điều trị cho 

người nhiễm HIV/AIDS. Đặc biệt tập trung vào các văn bản hướng dẫn về chăm 

sóc, điều trị HIV/AIDS theo quyết định số 471/QĐ-BYT ngày 11/02/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và 

người phơi nhiễm với HIV. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện trong 

việc cung cấp tư vấn sau xét nghiệm đối với các trường hợp có xét nghiệm HIV 

dương tính. 
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- Rà soát người nhiễm HIV còn sống, tăng cường tiếp cận dịch vụ cho người 

nhiễm HIV bằng tiếp cận và giới thiệu điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS từ 

cộng đồng đặc biệt chú ý đến trẻ em nhiễm HIV. 

2.2. Củng cố sự phối hợp hiệu quả giữa các chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS và phòng, chống Lao 

- Kiện toàn Ban điều phối HIV/Lao tuyến huyện và xã. 

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Chương trình Phòng chống HIV/AIDS 

và Chương trình phòng chống Lao năm 2020.  

- Củng cố cơ chế chuyển tiếp bệnh nhân hiệu quả giữa các cơ sở khám và 

điều trị Lao với các cơ sở khám và điều trị HIV. Đảm bảo bệnh nhân Lao/HIV phát 

hiện được điều trị đồng thời cả Lao và ARV. 

2.3. Thực hiện Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

- Tăng cường triển khai cung cấp đầy đủ các dịch vụ dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con. 

- Thực hiện việc quản lý, giới thiệu trẻ dưới 18 tháng tuổi có cha hoặc mẹ bị 

nhiễm HIV đến Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS để được xét nghiệm chẩn 

đoán sớm. 

- Tổ chức kiểm tra giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong cung cấp dịch vụ từ 

tuyến  huyện xuống xã, thị trấn. 

3. Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phòng, chống 

HIV/AIDS trong hệ thống y tế, ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội. 

- Huy động nguồn ngân sách địa phương đầu tư cho công tác phòng, chống 

HIV/AIDS nhằm duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

tại địa phương. 

IV. KINH PHÍ  

Sử dụng nguồn kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS cấp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Trung tâm Y tế huyện 

- Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Uỷ ban nhân dân 

huyện trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung các hoạt động, 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

phòng, chống HIV/AIDS. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành triển khai, giám sát các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS. 

- Điều phối hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí thuộc (Chương 

trình mục tiêu Quốc gia) cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông cho cán bộ cơ 

sở làm công tác phòng chống HIV/AIDS.  
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- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, tỉnh theo quy định. 

2. Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn. 

- Hàng tháng thực hiện việc lấy mẫu đối tượng nguy cơ cao, phụ nữ mang 

thai khi đến Bệnh viện đa khoa khám, chữa bệnh và báo cáo về Trung tâm Y tế 

theo quy định.                            

3. Công an huyện 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các kế hoạch liên ngành về 

phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn, đấu tranh, xử lý các đối tượng có 

hành vi, vi phạm pháp luật về ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS.  

- Phối hợp tạo điều kiện tốt với ngành Y tế triển khai hoạt động can thiệp 

giảm tác hại, lấy mẫu phát hiện cho người nghiện trích ma túy đang bị tam giam. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế tổ chức truyền thông 

phòng phơi nhiễm, phòng lây truyền HIV/AIDS trong cán bộ, chiến sỹ của ngành.  

- Phối hợp với các ngành thành viên triển khai tốt công tác phòng, chống 

HIV/AIDS.  

4. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an và các ngành có liên quan thực hiện 

chế độ, chính sách cho cán bộ, người nhiễm và người ảnh hưởng HIV/AIDS.  

- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai công tác cai nghiện với tuyên 

truyền phòng chống HIV/AIDS tới các đối tượng nghiện chích ma tuý. Tổ chức 

công tác giáo dục dạy nghề, giới thiệu việc làm, tái hoà nhập cho những người 

nghiện chích đã được cai nghiện tại các cơ sở chữa bệnh và cộng đồng.  

5. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế,  tăng cường công tác truyền thông phòng 

chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện nhất là trong tháng chiến dịch dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con (Tháng 6/2020) và tháng hành động Quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS (Tháng 12/2020).  

- Tổ chức viết bài đưa tin và tăng thời lượng phát tin, bài về các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS đến công chúng kịp thời. 

6. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS trong các trường học phù hợp, hiệu quả.  

- Tuyên truyền vận động học sinh, tham gia phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn 

ma tuý, mại dâm.   

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng chiến dịch truyền thông phòng, 

chống HIV/AIDS (Tháng 12/2020).  

7. Phòng  Tài chính - Kế hoạch huyện 
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- Cân đối nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ, triển khai các hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí dành cho hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

8. Phòng Tư pháp huyện 

Phối hợp với các ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS: Luật 

phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của 

Chính phủ. 

9. Huyện đoàn Mường Khương 

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông thay 

đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho các đoàn viên thanh niên và tuổi vị 

thành niên. 

- Chỉ đạo các Chi đoàn triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, 

xây dựng các mô hình tuổi trẻ tiên phong trong các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. Tổ chức Tọa đàm theo hệ thống đoàn thanh niên trong các ban, ngành, 

đoàn thể, các trường…nhằm dấy lên phong trào phòng, chống HIV/AIDS rộng 

khắp và lan tỏa.  

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

- Phối  hợp với các ngành, các tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông 

thay đổi hành vi cho phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai tiếp cận với xét nghiệm 

tự nguyện và điều trị dự phòng nhiễm HIV/AIDS. 

- Thành lập và mở rộng các mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng, 

chống HIV/AIDS” trên địa bàn để hỗ trợ, chăm sóc những phụ nữ, trẻ em nhiễm 

HIV/AIDS bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong cộng đồng.             

11. Các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động 

truyền thông về phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động chăm sóc hỗ trợ 

người nhiễm tại cộng đồng.  

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống 

HIV/AIDS. 

- Tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng 

của HIV/AIDS tại các xã, thị trấn. 

12. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo 100% 

các xã, thị trấn có Ban chỉ đạo và triển khai các hoạt động. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống 

HIV/AIDS tại địa phương.  

- Tuyên truyền cho các đối tượng có nguy cơ cao đến Bệnh viện đa khoa để 

được tư vấn, xét nghiệm tự nguyện.  
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- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện phòng chống 

HIV/AIDS trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 của UBND huyện 

Mường Khương. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh Lào Cai; 

- Sở Y tế Lào Cai;                                                                                                      

- Thành viên BCĐ PC HIV/AIDS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Khánh Toàn 
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