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KE HOiCH
To chu'c Tháng Hành dng quôc gia phông, chông HI V/AIDS näm 2020
và ngãy The gió'i phông, chông AIDS 01/12/2020
Thrc hin k hoich 641/KH-UBND ngày 13/11/2020 cüa LJy ban nhân
dan tinh Ngh An ye vic tO chrc tháng HAnh dng quOc gia phàng. chông
HIV/AIDS và ngày Th gii phàng chng AIDS 0 1/12 näm 2020. Uy ban nhân
dan Thj xa Cü'a Là ban hành k hoch th chrc tháng Hành dng quc gia phOng.
chông HI V/AIDS và ngày Th gioi phOng chng AIDS 0 1/12 näm 2020 trën dja
bàn thj xä nhi.r sau:
1. MIJC TIEU
1. Huy dng sr tham gia cüa các nhà Iãnh do. nhà hoich djnh chInh sách.
ngui cung cp djch viii va toân th cong dng ngui tham gia phOng. chEng
Hi V/AIDS dé dat duGc các muc tiêu 90-90-90 Va các mUc tiêu cüa Chiën 1uçc
quôc gia phOng, chông HI V/AIDS dn näm 2020 và tam nhmn näm 2030. tin tOi
kt thiic djch AIDS ti Vit Nam vào näm 2030.
2. Tang ciRng các hoit dng dr phOng lay nhim HIV. xét nghim phát
hin Va diu trj sm HI V/AIDS, bâo him y th cho ngui nhim HIV cho nguOi
dan, dtc bit cho nhng ngui d ton thuGng. ngthi có hành vi nguy CQ cao.
ngtrYi dan sang vüng sâu, vüng xa, dng bào dan tc it ngu?i:
3. Giám kS' thj và phân bit dM xCr vOi nguäi nhim HIV vâ ânh hung
bci HIV/AIDS, tang cung sir h trçY cUa gia dinh. xã hi vOl nguOi nhiêm
HI V/AIDS và trách nhim cüa ng1xi nhim HIVAIDS vOi gia dInh. xa hi. dc
bit là trong dr phOng lay nhim HIV và tham gia các hott dng phOng, chong
HI V/AIDS.
4. Tip nic ma rng d bao phi các djch vi và nâng cao cht krcing cüa
các djch vçi dir phông, xét nghim HIV, bão hiêrn v të và diêu trj HI V/AIDS den
mci nguOi dan.
II. CHU nE VA KHAU HIU
1. Chüd:
Chü dê: "30 näm 1mg phó và co hi chni dfrt di dch AIDS tii Vit
Nam".
2. Khãu hiu: (có ni dung kern theo)
III. CAC HOAT BQNG CHU YEU TRONG THANG HANH BQNG
1. Ban hãnh van ban hu&ng dn chi do
Ban Chi do phOng, chng AIDS và phàng. chng t nn ma tiiy. mi darn
các cp ban hành van bàn chi dao, huOng dn các dn vi tWc thuc tang cithng
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triên khai các hoit dng trong Tháng Hãnh dng quôc gia phông, chông
HIV/AIDS nãrn 2020 phii hcp vOi diêu kin, chirc nãng, nhim vu cu the cüa tirng
dan vj, dja phuang và tInh hInh din bin cüa djch COVID-19.
2. To chirc các hi ngh, hii thão
Tity diu kin ciii the tlrng dan vj, dja phuang v tinh hInh djch Covid-I9, các
hi nghj, hi thâo sau day vó s ngi.thi tharn gia hoc hInh thtirc to chtrc phi hyp, tap
trung vâo các chü dé: Dir phông lay nhim HIV bao gm các bin pháp dçr phông sim
vã chü dng cho ngui dan nhu' các mô hInh cung c.p barn kim tiêrn sch, bao cao su,
cht bôi tran, diu trj nghin các chit dng thuôc phin bang thuôc thay the v các
bin pháp di,r phOng lay nhim HIV b&ng thuc kháng vi r11t (ARV) nhu dir phông
truôc phai nhim HIV (PrEP); Dçr phông sau phai nhim HIV bang thuc khãng HIV
(PEP); Không phát hin = Không lay truyn (K=K). Ti..r van xét nghirn HIV ti cng
dông; Dánh giá, tong kit, kiêrn diem vic thrc hin các myc tiêu 90-90-90 váu nãm
2030; Vn d& dam bâo tâi chInh cho cong tác phông, chông HI V/AIDS; Chông ks' thj
phân bit dôi xü' lien quan den HI V/AIDS ti gia dInh và cong dOng, tai truà'n hoc,
fbi lam viëc;
- To chüc g.p m.t, sinh hot vi nhCrng ng1ri nhim HIV, ngui dê bj tOn
thuang vi HIV; truyn thông di:,r phông lay nhim HIV dê nguäi có hánh vi nguy ca
thrc hin hãnh vi an toân, tiêp cn sirn các djch vy dx phOng; Igi Ich cüa tu' n xét
nghim HIV sam; lçi Ich diêu tn sam HIV/AIDS; khOng phát hin = không lay
truyn; diu trj di,r phông tnróc phai nhim HIV (PrEP); igi ich cua bão hiêm y tê vai
ngui nhim HIV, v.n dng ngu'O'i nhim HIV chü dng tharn gia vá sü dyng the báo
hiëm y tê trong khám ch€a bnh cQng nhLr các hot dng giãm kS' thj vã phân hit dôi
xr lien quan dn HIV trong ca so y tê.
- Các hi thão chuyên d chia sê kinh nghim, các mô hInh có hiu qua nhu: xét
nghirn HIV tai cong dng do nhãn viên cong dông thtrc hin; mO hinh trong dy
phong, charn sOc, diêu trj HI V/AIDS và cMng kS' thj phân biêt dôi xi.r, do các tO chüc
cong dng thrc hin; các guang diên hInh ma ngiräi nhirn HIV hoc ngu'ai CO hành
vi nguy co cao dâ tham gia ho.c vi.ro'n len lam chü, to cong an vic lam, tio thU nh.p
vâ giiip nhau trong cuc sng.
3. To chü'c các hoyt dng truyn thông, vn dng trong Tháng Hinh dng
quôc gia phông, chOng HIV/AIDS.
3.1. Lê mIt tin/i và diêu bàn/i qun cliáng litimig frng T/iáng Han/i d5ng
quc gia pliông, cli ng HI V/A IDS và Ngày TI,1 gió'i p/zông, c/zng AIDS
01/12/2020.
Khuyên khIch UBND/Ban chi dao, phdng, chOng HI V/AIDS các phu'm.. các
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dan vj to chirc 1ira ch9n hInh thirc, ni dung phü hçp d to chrc U mIt tinh và diu
hành Tháng hánh dng quc gia phông, chng HIV/AIDS vâ ngây Th gii phông,
chông AIDS; vic to chüc U mIt tinh có the lông ghép vi các chu'ang trin.h hott
dng khác nhu: Hi nghj tng kt cong tác phOng, chng HIV/AIDS, giao kru van
ngh, t9a dam, san khâu hóa...
3.2. Trkn kiwi các hoit tt3ng truyn thông, vçmn d5ng Iiucrng áng Tiiáng
han/i d3ng quc gia piiàng, ciing HI V/AIDS và Ngày The gió'i p/i bng, ciiông
AIDS.
- V ni dung truyn thông cn chii trQng vào các ni dung sau:
+ Các bin pháp dir phông lay nhim HIV: Lqi Ich cüa dtr phông srn lay
nhim HIV, sd' dung barn kim tiêm sch, bao cao su, diu tr nghin các ch.t dng
thuôc phin bang Methadone và diu trj dir phOng truOc phai nhirn HIV b.ng thuôc
kháng HIV; Diêu trj dir phông sau phai nhirn HIV.
+ Lgi Ich cüa tu' van xét nghim sm HIV và xét nghim djnh kS' vâi nh.órn có
hành vi nguy ca cao;
+ Diêu trj bang thuc ARV: Lai Ich cüa diu trj bang thuOc ARV; Lan tOa
thông dip K=K dê ngui nhim HIV tip cn sam djch v diêu trj ARV, tuân thu
diêu tn, xét nghim tãi ltrçYng vi r11t djnh k5' và hiêu nghia cüa tâi krçing vi riit du'ai
nguO'ng phát hin.
+ Dr phông lay truyên HIV tr mc sang con;
+ Bâo hiêm y t cho ngithi nhim HIV/AIDS: 5cr can thit, quyên lvi, rnirc
dóng, rnirc hirang và thu t1jc tham gia cQng nhu cách sü dung báo hiêrn y tê khi khárn
chU'a bênh báo hiêm y t;
+ Dâiii bâo tài chInh cho chLrang trInh phông, chOng HIV/AIDS giai don
2021-2030;
+ Lut PhOng, chng HIV/AIDS: Quyên vã nghia vç cilia ngiiô'i nhim HIV,
nhü'ng diu khoán lien quan dn quyn tip cn diu trj và chäm soc sirc khOe cho nguai
nhim HI V/AIDS và vn dng cho süa dôi, bô sung mt sO diêu cüa:
+ Không k5i thj và phân bit di xir vái nguai nhim HI V/AIDS;
- V hInh thirc: Cn linh hot và tnin khai da dng phong phü các hjnh thrc
truyn thông phü hçip vâi ngun lirc sn có cUa tmg dja phu'ang, don vj.
+ Truyên thông trirc tuyên qua rnng xã hi: Tang cu'ang truyên thông ye
phông, chng HI V/AIDS trén he thng mang xA hi nhu' Fanpage, Facebook, Zalo...
các báo din tir và các trang thông tin din tir cüa ca quan, don vj;
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+ Truyen thông dzi chzng. U'u tiên ye thai diem, thi lu'çxng phát song trên dài
phát thanh, dài truyên hInh; dung luçmg và vi trI dang trên báo in, báo din tii trong
Tháng hành dng quc gia phông, chông I-Il V/AIDS;...
+ Truyê'n thông try'c tiép: nhu' truyên thông vO cá nhân, truyên thông nhórn,
thãrn gia dInh ngui nhim HIV hoc ngui có hành vi nguy co cao; tu van ti các co'
so y tê; to chOc sinh hot cüa các câu lc b phOng, chông HI V/AIDS, các nhOrn tu'
luc, các nhOm giáo diic dông dang.
3.3. Triên khai thyc hin các hot dng phông, chông HI V/AIDS khác
- GiOi thiu, quãng bá rng räi v li Ich cüa vic tiêp cn sO'rn các djch vu xét
nghim HIV nht là xét nghim HIV ti cong dOng; dir phông, diêu trj HI V/AIDS san
có ti dja phu'ong, do'n vj, bao gm câ các djch vi chuyên tiêp, chuyên tuyn d rnçi
nguOi dan, dc bit là nhttng ngu'Oi d tOn thu'ong, ngu'Oi nhirn HIV vã bnh nhân
AIDS d dàng tiêp cn và sO ding;
- Truyn thông vn dng chng kS' thj phân bit dOi xO vOi ngu'Oi nhim HIV
nht là vó'i tré bj ành huOng bO'i HIV;
- Vn dng các doanh nghip tham gia các hot dng phOng, chng HI V/AIDS
cho ngu'Oi lao dng, nh.n ngu'Oi lao dng là ngu'Oi nhirn HIV, ngu'Oi sau cai, ngu'O'i
dang dugc diu trj nghin các cht dng thuOc phin b&ng thuôc thay the;
- TO chOc các chi.ro'ng trInh vn dng các to chOc, cá nhãn và gia dInh tIch cçrc
tham gia các hott dông phông, chng HI V/AIDS, üng h gay qu' h trg ngu'Oi nhiêrn
HIV, rnua the bão hiêm y t cho ngir0i nhim HIV vã tO chi:rc thãrn hOi ngu'O'i nhirn
hoc nhórn nguO'i nhim HIV và bnh nhân AIDS ti dja phtro'ng;
- Kiên toàn, cüng c h thông chuyên tiêp, chuyen tuyên, d.c bit là djch vy
cung cp các phuo'ng tin dir phOng lay nhim HIV nhu' bao cao su, born kim tiêrn
sch cho rnpi nguOi dan cO nhu cu tti cong dOng.
IV. KINH PHI THITC HIEN
Kinh phi tO chiLrc các hot dng Tháng hành dng quOc gia phOng , chOng
HIV/AIDS và ngày The giOi phOng, chng AIDS närn 2020 do UBND các c5p, các
don vi, tO chOc bO trI tO các nguOn:
- NguOn kinh phi cüa ngành, dja phu'ong, don vj.
- Huy dng các nguOn M trg khác ('iéu có).
V. TO CHIC THIC HIN
1. Phông Y t - Co quan thu'ffng trIrc phOng, ch6ng HI V/AIDS th xã:
- Hithng dn, giárn sat vic triên khai Tháng Hành dng quôc gia phOng, chOng
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HI V/AIDS cüa các phông, ban, ngãnh doàn the cap thj.
- Chi dto Trung tam y t triên khai các hoit dng chuyên mon ye phông chOng
HI V/AIDS: truyên thông, giárn sat, tang cung Ui van xét nghirn, diêu trj ARV, diêu
trj Methadone...
- Phi hçp vâi Trung tam VHTT &TT, các cci quan báo chI dóng trén da bàn
thrc hin chiên dch truyên thông trên các phixang tin thông tin di chüng nhân
Tháng Tháng Hành dng quôc gia phOng, chng HI V/AIDS.
- Tong hop báo cáo ye S Y t UBND Thi xä, BCD phông, chông HI V/AIDS
Thj xa kt qua hot dng tháng hành dng tru'O'c ngáy 20/12/2020.
2. Cong an Thi xã:
Phôi hçip cing ngành y tê, các sO', ban, ngành, don vi dé chi dao, kiêrn tra viêc
triên khai các hott dng trong tháng hành dng.
Chi do 1irc luçng Cong an dam báo an ninh, trt us, an toàn xâ hi dé to chirc
thãnh cOng Tháng hành dng quOc gia phOng, chông I-Il V/Al DS.
3. Phông Lao dEIng Thu'ong binh và Xã hi:
Phôi hp vO'i co quan y t và các ban, ngành lien quan trong cong tác thông tin
và giáo diic truyn thông, triên kiiai các hot dng cOa Tháng Hành dng quôc gia
phOng, chông HI V/AIDS. Dc bit truyên thông cung cap kiên thrc nh,x: du'O'ng lay
nhirn, du'O'ng khOng lay nhirn; ChOng phãn bit, kS' thj vO'i ngu'O'i bj nhirn l-IIV vâ
li Ich cOa vic diu trj thay the nghin các chat dtng thuôc phin trong các Trung
tam Giáo dic lao dng Xâ hi.
4. Phông Tài chInh — Kê hoich:
Tham mu'u UBND Thi xà b trI kinh phi to chtrc triên khai Tháng Hành dng
quOc gia phOng, chông HI V/AIDS nãrn 2020 vã hu'O'ng dn các don vj sO' ding kinh
phi, thanh quyêt toán dOng quy djnh.
5. Phông Van hóa và Thông tin.
Chi dio các co quan truyn thông trien khai các hot dng tuyên truyn, phán
ánh các hot dng phông, chng HI V/AIDS nãm 2020 tren da bàn tinh.
6. Các phông, ban, ngãnh, doãn the, thành viên Ban chi do phông, chông
HI V/AIDS thi xä:
Phi hap yO'j ngành Y t trong viêc triën khai các hott dng cOa Tháng hânh
dng quOc gia phOng, chng HI V/AIDS; Tang cu'O'ng day rnnh các hot dng truyCn
thông, vn dng phOng, chông HI V/AIDS trong co quan, don vj vO'i cãc hInh thO'c
phong phO nhii: Tha dam, hi tháo, nói chuyn chuyen d, sinh hot van ngh, bang
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ron, khâu hiêu. .. .tai ca quan, dan vi nhäm nâng cao nhn thirc ye i-u V/AIDS cho can
ho, viCn chrc, hi viên, doàn vién, ngu'i lao dng...
Tong hçip báo các kêt qua thirc hin Tháng Hành dng quôc gia phOng, chông
HI V/AIDS gO'i v UBND Thj x (cow quan thu'àng trrc — Plióng Y íé) dê tong hçp
tnrO'c ngày 15/12/2020.
8. Uy ban nhãn dan các phuô'ng:
- CAn cir K hoch nay và vAn bàn huông dn cOa ngành Y tê to chirc triên khai
thirc hin tot Tháng Hành dng quôc gia phOng, chông HI V/AIDS trên dja bàn quan
l'. Chi tr9ng cong tác tryn thông trén các phLrang tin thông tin di chOng ye chü
tru'ang cOa Dãng, chInh sách, pháp lut cOa Nhã nuic trong Iinh virc y tê và cong tác
phông, chng HI V/AIDS.
- PhAn cong và chi dao các thành viên ccia Ban chi dio try'c tiêp kiêrn tra, giám
sat các dla ph.xang, don vj trong vic triên khai Tháng Hành dng quOc gia phông,
chOng I-lI V/AIDS.
- Theo dOi, giám sat, tong hqp báo cáo hot dng thirc hin trong Tháng Hành
dng quc gia phông, chng HI V/AIDS cUa các dja phi.rang dan vi gi.i ye PhOng Y tê
truâc ngày 15/12/2020.
Trên dày l k hoch tO chi.rc "Tháng hành dng quOc gia phông, chông
HI V/AIDS và ngày Th giâi phong, chng AIDS nAm 2020" trên di bàn thj xA Cüa
LO. Uy ban nhân thj xA yêu câu các phông, ban, ngành, UBND các pht.r&ng cAn cr kê
hoch dê kjp thi triên khai thirc hin./, ,%2 _—
No'! n/ian:

- S Y tê (dê b/c)
- Chü tjch, PCT.VX UBND;
- Các phOng. ban. ngarih cAp th:
- UBND cAc phLrng
- Luu VT. YT. ç
,

TM.UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU T!CH

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
26-11-2020 10:38:05 +07:00

Hoãng VAn Ph tic

KHAU HIEU CUA THANG HANH BONG QUOC GIA
PHONG, CHONG AIDS NAM 2020
1. Cong dng chung tay - Kt thüc ngay djch AIDS!
2. Xét nghim là cách duy nht d bit tInh trng nhim HIV cüa ban!
3. Xét nghim HIV sm là d bão v chInh minh và ngui than!
4. Tuân thu diu trj ARV d dtt duçc tãi lixcng vi rut dtxi nglr&ng phát hin!
5. Dci phOng và diu trj HI V/AIDS — Không dé ai bO li phIa sau!
6. Ngui có hành vi nguy co cao nên xét nghim HIV djnh kS' 6 tháng I lan.
7. Diu trj ARV ngay khi phát hin giup nguii nhim HIV sOng khOe
minh và giãm lay nhim HIV cho nguäi khác!
8. Tham gia bão him y t là cách tt nht d ngtxii nhim HIV duqc diu
tn HI V/AIDS lien tuc su& di!
9. Phi nO mang thai c.n xët nghim HIV dë dci phông lay truyên 1-IIV tr
m sang con!
10. Hay sir diing bao cao su d báo v cho bn và ngui than!
11. Dung riêng born kim tiêm sch giiip phOng lay nhim HIV!
12. Khi diu trj ma khOng con phát hin vi rilt — khOng có ftiv truvën HIV
cho bn tmnh!
13. PrEP giüp bn drphOng lay nhim HIV!
14. Khong kS' thj và phän bit di xcr vOi ngu?i nhim HI V/AIDS!
15. Nhit lit huâng irngNgày Th giri phOng. chSng AIDS 01/12/2020!
16. Nhit lit hu&ng irng Tháng hành dng quOc gi phOng. chông
HI V/AIDS näm 2020!

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V!T NAM
Dôc lap — Tcr do — Hanh phic

DON V!
s&

I.

ngàv

tlithng nãm 2020

BAO CÁO

KET QUA TRIEN KHAI THANC HANH DQNG QUOC GIA
PHONG, /CHONG HIV/AIDS NAM 2020
KInh gui:
- S Y t/ Trung tam Kiêm soát bnh tt...

I. Quãn 1 chi do:
Ban hành Van ban chi do huàng dan triên khai Tháng hành dng quôc gia
phOng, chong HI V/AiDS
+ Co
Cp ban hânh:

+ Kliông
- U' ban nhân dan hu\'n/ thinh ph

L.j

IL Các hoit dng ciii the
1. Các!io,t d5iig tçii tuyên till/i
1.1. To chi'rc các hogt dt5ng truyên thOngtrên các phiio'ng tin trui'ên thông dqi
chtn
Nêu cO
HInh thtrc
Không
Co
Dài phát thành truyên hinh
tinh/thành phô
So lan phOt sóng.
Phiin/ Phóng sy
SO Ian phOt song:
Co c45ng, quáng cáo
SO lan phthi song:
Tog darn
So tin, bãi viêt
Báo in, báo din tCr
So cirn pano:
Xây dirng các cvm panô, khâu
So khâu hiu. bang roll:
hiu. treo bang rol
SO tranh gap. t mi
So áp phIch
Phan phat tranh gap. tG rcyi.
So sach mong:
sach mong, ap phich
Ban tin HIV:
Tp chI AIDS va cong dng:
Khác (ghi rO):
1.2. To chi'rc cOc hoat dOn truvn thOng truven thOn. triec tie
Nu có
HInh thtrc
Co - Không
So lu'çit ngui:
Tiêp cn vâi cá nhân, nhóm
Tham gia dInh
S lxn:

To chüc sinh hoat cüa các câu
1 ?c b phOng, chông
HI V/AIDS, các nhOm tu luc,
nhórn giáo dic dOng dang
Tuyên truyên luu dng, di
chiêu bong km dng
TOchirc các cuc thi phOng,
chOng HI V/AIDS
Khác (ghi rO)

S lan:

S lan:

1.3., To chi'rc các chuyln giárn sat, dánh giá vic thtc hin cong tác pIiOn',
chOiig HI V/A IDS
+KhOng:

III
+ Có:
So
Ian:
Nêu có ghi rO:

Ngành Y té:

- Thânh phân tharn gia:

Lien ngành:
1.4. Các hoat d5ng khOc ('ghi rô,)
2. COc 110(11 1ing lcd tuyên Iiuyn
2. 1. TO chic các hogt dng tl-uyên thông trên các phiiong tiii trir'én thông /yi
ch án
Nu có
Không
HInh thtrc
Co
Dài phát thành truyên hInh huyn
SO lan phát song
Phim/ Phóng sr
SO IOn phát song:
Co d5ng, quáng cáo
SO iOn phát song:
Tog darn
So tin, bãi viêt:
Báo in, báo din tr
SO cvrn pano:
Xây dirng các cvm panô. khâu
So khãu hiu. bang rol:
hiu. treo btng rol
SO tranh gap. t ro'i:
Phan phat tranh gap, t rn, sach
Soap phich
mona. ap phich
So sach mong:
Khác (ghi rO):
2.2. TO cht'w cthc hogt d5ng trun thông truvén thông triec tie
I
Khong
Hinh thuc
Co
Nói chuyên si.irc khoê vri vâi cá
So lan:
nhan/ nhom
SO Ian:
Thäm gia dinh
TO chirc sinh hoat cüa các câu
Itc b phông. chOng HI V/AIDS,
các nhóm tir hjc. nhOm giáo diic
dong dang
SO 1ân
Tuyên truyn km dng, dOi
-

.

.

'S

h

Neu Co

chiu bOng kru dng
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