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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Tháng hành động Quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 16/11/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là BCĐ 138) về triển khai 

Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 

309/KH-BCĐ ngày 19/11/2021 về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (từ ngày 10/11/2021 đến ngày 

10/12/2021);  chỉ đạo BCĐ 138 các phường, xã triển khai thực hiện Tháng 

hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn với chủ 

đề  “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19” phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị 

và diễn biến của dịch COVID-19. 

- Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các trạm y tế phường, xã truyền thông 

trên hệ thống loa truyền thanh ở các phường, xã và phối hợp, tuyên truyền tại 

khối phố, thôn bản; lồng ghép thăm hộ gia đình, tiếp cận với cá nhân, nhóm 

HIV/AIDS trên địa bàn. 

- Hội phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp hội phối hợp với trạm y tế các 

phưỡng, xã tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và 

tư vấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ nói chung, phụ nữ 

có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ nói riêng. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Các hoạt động truyền thông đại chúng 

Do dịch COVID-19 nên không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp và đông 

người, Ban Chỉ đạo138 thành phố yêu cầu các đơn vị thành viên BCĐ 138 thành 

phố và các phường, xã tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng và trên nền tảng mạng xã hội để hưởng ứng Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống 

AIDS  trên trang Fanpage, Facebook và trang thông tin điện tử thành phố. 

. 
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 Hình thức Có Không Nếu có 

Đài Truyền thanh - 

Truyền hình tỉnh 
Có 

 
01 lần 

Xây dựng các cụm 

Panô, khẩu hiện, treo 

băng rôn 

Có 

 - Treo băng rôn tại các 

trục đường chính của 

thành phố: 11 cái 

- Pa no: 40 cái 

Phát tranh gấp, tờ rơi, 

sách mỏng, áp phích 
Có 

 
Phát được 1.394 tờ rơi 

2. Các hoạt động truyền thông trực tiếp 

Hinh thức Có Không Nếu có 

Tiếp cận với cá 

nhân, nhóm 

HIV/AIDS 

  

24 lượt 

Thăm gia đình   63 lượt 

Tuyên truyền lưu 

động, diễu hành 
không 

 
  

3. Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống 

HIV/AIDS 

- Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức giám sát 8/8 đơn vị phường, xã về 

công tác phòng chống HIV/AIDS quý IV, đồng thời giám sát việc triển khai kế 

hoạch tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại các đơn vị.  

- Thành phần tham gia đoàn giám sát có: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách 

chương trình Trung tâm Y tế; Văn phòng HĐND-UBND thành phố; BCĐ 138 

các phường, xã: Lãnh đạo UBND phường, xã; cán bộ Trạm Y tế phường, xã. 

4. Các hoạt động tại tuyến phường, xã 

Các phường, xã căn cứ vào Kế hoạch số 309/KH-BCĐ ngày 19/11/2021 

của Ban Chỉ đạo 138 thành phố, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép tại các khối phố, thôn bản, được 14 buổi có 661 người tham dự; phát được 

1.394 tờ rơi; tiếp cận với cá nhân, nhóm HIV/AIDS được 24 lượt, thăm gia 

đình 63 lượt với các nội dung truyền thông:  

- Tình hình dịch HIV/AIDS ở Lạng Sơn và trên địa bàn thành phố: dịch 

HIV tiếp tục diễn biến phức tạp. Đường lây truyền HIV đang thay đổi qua quan 

hệ tình dục không an toàn trong cả các nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, 
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người sử dụng ma túy, người bán dâm và bạn tình của các nhóm đối tượng trên. 

Từ đó cảnh báo dịch HIV có nguy cơ ngày càng trở nên khó kiểm soát. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến 

phòng chống HIV/AIDS trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

ở người (HIV/AIDS); Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 

2030; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn thực 

hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt 

dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone: lợi ích của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế Methadone và tuân thủ điều trị. 

- Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP): lợi 

ích cũng như sự cần thiết, cách tham gia cũng như tuân thủ điều trị. 

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 nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 

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 các đối tượng bị cách ly y tế do dịch COVID-19. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Ban Chỉ đạo 138 thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kinh phí cho 

công tác phòng, chống HIV/AIDS của thành phố để hoạt động. 

- Công tác phòng chống HIV/AIDS nhận được sự đồng thuận phối hợp 

chặt chẽ của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố. 

- Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ 138 thành phố, UBND các phường xã 

xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện trên địa bàn phụ trách. 

- Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, từng bước giảm sự kỳ thị, 

phân biệt đối xử với người có (H). 

2. Khó khăn 

- Nguy cơ lây nhiễm HIV vẫn còn cao, không chỉ có nguy cơ cao trong 

nhóm nghiện chích ma túy, mà có xu hướng lan ra cộng đồng qua con đường 

tình dục không an toàn. 
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- 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. 

- Số người nhiễm HIV/AIDS điều trị ARV trên địa bàn thành phố (thuốc 

điều trị do bệnh viện Đa khoa; Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc cấp) nên khó 

khăn trong công tác quản lý và giám sát. 

- Do tình hình dịch COPVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, ngành y 

tế và UBND các phường, xã phải truy vết, quản lý giám sát các trường hợp liên 

quan đến các ca bệnh các ổ dịch trên địa bàn nên công tác tuyên truyền trong 

Tháng hành động năm 2021 bị hạn chế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ 138 tỉnh; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TT HĐND TP;  

- CT, PCT UBND TP; 

- Các thành viên BCĐ 138 TP;  

- CPVP, CV; 

- Lưu: VT. 

                                               

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

    
       

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-15T10:54:07+0700


		2021-12-15T10:54:08+0700


		2021-12-15T10:54:22+0700




