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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 58 /KH-BCĐ ngày 27/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch triển Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con năm 2021 (từ ngày 01/6/2021-30/6/2021). Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 

thành phố báo cáo kết quả như sau. 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo của BCĐ thành phố hướng dẫn triển 

khai tháng cao điểm 

Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 thành phố xây dựng Kế hoạch số 164/KH-BCĐ 

ngày 28/5/2021về triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con năm 2021 (từ ngày 01/6/2021-30/6/2021) chỉ đạo các đơn vị liên quan 

trên địa bàn triển khai thực hiện Kế hoạch trong Tháng cao điểm dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con;  

- Chỉ đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố phối hợp với các 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện Tháng cao điểm, BCĐ 138 phường, xã xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai Tháng cao điểm Dự phòng HIV từ mẹ sang 

con trên địa bàn.  

- UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền lồng ghép các kiến thức về 

dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thông qua các tổ COVID-19 cộng 

đồng tại các phường, xã.      

 2. Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở dịch vụ y tế hướng dẫn thực 

hiện cung cấp dịch vụ dự phòng LTMC  

Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế phường, xã tham mưu 

cho UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Tháng cao 

điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn. 

3. Tổ chức lễ phát động tại thành phố: (không) 

4. Tổ chức gặp mặt các ban ngành, đoàn thể: (có) 

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cấp dưới: (có) 

Số lần giám sát 08 đơn vị y tế cơ sở trong tháng chiến dịch: 08 buổi 

6. Ban chỉ đạo chủ trì tổng kết tháng cao điểm: (không) 

 II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 



 1. Xây dựng mới tài liệu truyền thông để phục vụ truyền thông trong 

tháng chiến dịch: (không) 

 Các đơn vị liên quan phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hoạt động 

truyền thông hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền lồng ghép phổ biến kiến thức và lợi 

ích các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, khai thác thông tin 

phục vụ hoạt động truyền thông và tăng cường công tác truyền thông phòng 

chống HIV/AIDS. 

 2. Truyền thông đại chúng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

 

STT Hình thức Số lần phát 

sóng 

Thời lượng 

1 Phát sóng các video clip (quảng cáo trên 

truyền hình) 

  

2 Phát sóng các phóng sự, tọa đàm trên truyền 

hình thành phố 

03 lần 5 phút/ lần 

3 Phát sóng các thông điệp trên loa truyền thanh 

phường, xã. 

    34 lần 5 phút/ 1 lần 

 

 3. Truyền thông trực tiếp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

 

Stt Hình thức Số lần Số người 

tham dự 

1 Nói chuyện, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm... 

về dự phòng lây truyền mẹ con 

  

 24 1.071 

2 Truyền thông lưu động 0  

3 Tập huấn cho cán bộ y tế 02 24 

4 Hình thức khác (Tuyên truyền lồng ghép) 11 489 

 

4. Sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông 

 

TT Hình thức Tháng chiến dịch Số lượng đã 

sử dụng Nhận về Đơn vị sản 

xuất 

Tổng 

1 Tờ rơi, tranh gấp 6.000 Công ty in 

Thiên Ngân 

6.000 1.530 

 

2 Áp phích 0    



 

3 Pano     

 

4 Sách mỏng, sách nhỏ 0    

5 Băng Vidio/VCD/DVD 0    

6 Băng cassette/đĩa CD 0    

7 Khác: Treo băng rôn 30 Minh Châu 30 30 

III. HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

1. Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ đến hết tháng 6/2021 

  

STT Các chỉ số Số lượng 

12 tháng 

năm 2020 

Tháng 

6/2021 

Tháng 

6/2020 

 Tổng số phụ nữ mang thai trên địa bàn 

thành phố tại thời điểm báo cáo 

   

1 Số phụ nữ mang thai được tư vấn trước 

xét nghiệm HIV 

1.230 165 338 

2 Số phụ nữ mang thai được xét nghiệm 

HIV tự nguyện 

485 107 207 

 Xét nghiệm HIV trong thời kỳ mang thai 485 107 131 

 Xét nghiệm HIV trong lúc chuyển dạ  74 0 

3 Số phụ nữ mang thai được tư vấn và xét 

nghiệm HIV quay trở lại nhận kết quả; 

485 107 

 

47 

4 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được 

phát hiện: 

         - Trong thời gian mang thai 

         - Phát hiện HIV trong lúc chuyển dạ. 

  

0 

 

5 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được 

điều trị dự phòng bằng thuốc ARV từ 

trong thời gian mang thai. 

 0  

6 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được 

điều trị dự phòng bằng thuốc ARV  vào 

lúc chuyển dạ 

 0  

7 Số trẻ được điều trị dự phòng lây truyền  0  



HIV từ mẹ sang con 

8 Số phụ nữ mang thai được XN tải lượng 

vi rút theo quy định. 

 0  

 

2. Tổng số xã, phường hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng LTMC: 

8/8 phường, xã. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Các mặt đã đạt được 

- Tháng cao điểm Dự phòng LTMC đã huy động sự tham gia của các cấp 

chính quyền, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức xã hội và mọi người dân 

vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Nâng cao nhận 

thức của người dân nói chung, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai 

nói riêng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tạo cơ hội cho phụ nữ 

mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

-  Các hoạt động trong tháng cao điểm được lồng ghép với các hoạt động 

của ngành Y tế và các chương trình, dự án về phòng chống HIV/AIDS, chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, dinh dưỡng. 

-  Phát sóng các phóng sự, tin bài trên truyền hình thành phố được 03 lần; 

thăm hộ gia đình nói chuyện về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được 24 

lần  tuyên truyền trên đài truyền thanh các phường, xã được 34 lần, phát được 

1.530 tờ rơi, số phụ nữ mang thai được tư vấn trước xét nghiệm HIV: 165 lượt. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Nhận thức của người nhiễm HIV về lợi ích của công tác điều trị ARV 

còn nhiều hạn chế, do đó nhiều người nhiễm HIV khi biết tình trạng HIV nhưng 

vẫn chưa tham gia điều trị. 

- Hiện nay số người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV trên địa bàn 

thành phố  là 314 bệnh nhân (thuốc điều trị do bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung 

tâm Y tế huyện Cao Lộc cấp) nên khó khăn trong công tác quản lý và giám sát. 
 

 

Nơi nhận:      
- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các thành viên BCĐ138 TP; 

- C,PVP, CV; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT.     
          

 

 

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nông Bích Diệp 
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