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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 

(từ ngày 10/11 - 10/12/2020) 

 

 

Thực hiện Công văn số: 3082/CV- BCĐ 138,  ngày 03 tháng 11 năm 2020 

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 về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch KH-BCĐ 138, ngày 03/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

Tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2020 (từ ngày 10/11-10/12/2020). Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Thọ xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2020 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, 

người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồngngười tham gia phòng, chống 

HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu 90-90-90 và các mục tiêu của chiến lược 

quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, tiến tới kết 

thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. 

2. Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát 

hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS cho 

những người dân, đặc biệt những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy 

cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người. 

3. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng 

bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm 

HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc 

biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. 

4. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng các 

dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi 

người dân. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU 

1. Chủ đề của tháng Chiến dịch Phòng, chống AIDS năm 2020 

  Năm 2020 là năm có nhiều dấu mốc đánh dấu các sự kiện quan trọng 

trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, do vậy Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội 

chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”. 



Do vậy, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, 

Việt Nam với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại 

Việt Nam”.  

2. Khẩu hiệu tháng chiến dịch. 

          - Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS! 

- Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! 

- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân! 

- Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát 

hiện! 

- Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau!  

- Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 

lần!   

- Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp người nhiễm HIV sống khỏe 

mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác! 

- Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều 

trị HIV/AIDS liên tục suốt đời! 

- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con! 

- Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân! 

- Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! 

- Khi điều trị mà không còn phát hiện vi rút – không có lây truyền HIV 

cho bạn tình! 

- PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV! 

          - Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020! 

          - Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2020! 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU  

1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

Căn cứ Kế hoạch Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2020 của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng 

kế hoạch Tháng hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình, điều 

kiện của địa phương, đơn vị. 

a. Cấp huyện: Họp ban chỉ đạo triển khai tháng hành động quốc gia 

phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS(dự kiến ngày 13/11/2020) và đồng thời 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo cấp huyện. Chỉ 

đạo các đơn vị cấp xã, thị trấn triển khai thực hiện tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS; Lễ mít tin, diễu hành cổ động hưởng ứng ngày thế 

giới phòng chống HIV/AIDS vào ngày 24/11/2020. 

b. Cấp xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương để triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS đạt kết quả cao. 

2. Công tác truyền thông trong Tháng Hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS 



- Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020 

tại các địa phương, đơn vị . 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động, tập 

trung truyền thông vận động thay đổi hành vi nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối 

xử, tiếp tục chú trọng đến những người dễ tổn thương, nhóm có nguy cơ lây 

nhiễm HIV cao và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. 

- Phát băng đĩa tuyên truyền trên đài truyền thanh - truyền hình huyện và 

nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn . 

- Xây dựng các cụm panô, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm công 

cộng; cấp phát tranh gấp, tờ rơi về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân . 

3. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác. 

- Đẩy mạnh các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và lợi ích của việc 

tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng,  điều trị HIV. 

- Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ nhóm 

nguy cơ cao. 

- Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, 

chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có tại Hà Tĩnh, bao gồm cả các dịch vụ chuyển 

tuyến để mọi người dân, đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người nhiễm 

HIV và bệnh nhân AIDS để họ dễ dàng tiếp cận và sử dụng; 

- Điều trị bằng ARV: lợi ích của đều trị thuốc ARV, lợi ích tiếp cận sớm 

các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; 

- Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: sự cần thiết, quyền lợi, mức 

đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

- Đẩy mạnh công tác tiếp cận, vận động người nghiện các chất dạng thuốc 

phiện tham gia điều trị thay thế bằng thuốc Methadone . 

- Không kỳ thị và phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân AIDS, gia 

đình bệnh nhân AIDS nhằm giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS an tâm điều trị và 

hoà nhập cộng đồng; 

- Tổ chức các đợt giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống 

HIV/AIDS của các xã, thị trấn . 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế . 

-  Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch; Kiện toàn ban chỉ đạo 

phòng chống HIV/AIDS huyện . 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn hưởng ứng tháng hành động quốc 

gia phòng chống lây truyền HIV/AIDS . 

2. Trung tâm Y tế huyện . 

- Phối hợp Phòng y tế tham mưu xây dựng kế hoạch tháng hành động 

quốc gia phòng chống lây truyền HIV/AIDS năm 2020 và các đơn vị có liên 

quan cấp huyện, tăng cường các hoat động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành 

động quốc gia phòng chống lây truyền HIV/AIDS . 

- Theo giỏi, giám sát, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn hưởng ứng 

tháng hành động quốc gia phòng chống lây truyền HIV/AIDS . 



- Tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả tổ chức tháng hành động quốc 

gia phòng, chống lây truyền HIV/AIDS . 

3. Công an huyện . 

Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép 

phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành và người dân. 

4. Phòng văn hóa thông tin . 

 Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Tập trung  các 

hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn; treo băng 

rôn, khẩu hiệu áp phích có nội dung phù hợp với mục đích yêu cầu tháng hành 

động . 

5. Phòng lao động - Thương binh và xã hội . 

 Tham mưu xây dựng quy chế; rà soát, thống kê các trường hợp hoạt động 

mại dâm, các cơ sở vui chơi giải trí có người hành nghề mại dâm, vận động các 

đối tượng NCMT đi cai nghiện hoặc dùng chất thay thế các chất dạng thuốc 

phiện Methadone .  

6. Phòng giáo dục và đào tạo . 

 Chỉ đạo các trường học tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt 

động ngoại khoá tuyên truyền, vận động học sinh tích cực tham gia các hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

7. Trung tâm VH – TT huyện . 

Phối hợp với Trung tâm y tế huyện xây dựng các tin bài, phóng sự, đưa 

tin các hoạt động tháng hành động quốc gia phòng chống lây truyền HIV/AIDS 

và ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS nhằm tuyên truyền, giáo dục quần 

chúng nhân dân tích cực phối hợp tham gia vào công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn. 

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức có liên quan . 

Căn cứ nội dung Kế hoạch Tháng hành động và chức năng, nhiệm vụ của 

tổ chức, đoàn thể, các hội để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị huy 

động các thành viên, hội viên tích cực phối hợp tham gia các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động phù hợp, thiết thực. 

9. Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, 

mại dâm các xã, thị trấn . 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch Tháng hành động của địa phương, phối 

hợp với các tổ chức chính trị, đơn vị có liên quan tổ chức mít tin diễu hành vào 

ngày 24/11/2020 tại UBND xã, thị trấn trọng điểm về HIV/AIDS, tổ chức các 

buổi nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS, ít nhất 02 câu khẩu hiệu tại công sở 

và trên các trục đường chính, viết bài tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS phát 

trên hệ thống phát thanh của xã, thị trấn .  

         - Huy động nhân lực, phương tiện và hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt 

động triển khai Thàng hành động thiết thực, hiệu quả. 

 V. KINH PHÍ:  

  Kinh phí mục tiêu quốc gia, huy động nguồn kinh phí từ địa phương và 

các tổ chức, cá nhân đơn vị; 

 VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 



    Kết thúc Tháng hành động các xã, thị trấn, phòng, ban, ngành đoàn thể 

tổng hợp gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Trung tâm Y tế Dự 

Phòng huyện trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và 

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Sở y tế .  

Trên đây là kế hoạch tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

huyện Đức Thọ năm 2020 .  

 
 

Nơi nhận: 

- Sở y tế (B/c); 

- Trung tâm KSBT; Khoa HIV/AIDS Tỉnh; 

- TT huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống HIV/AIDS huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Chánh, phó VPCUCQ huyện ; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; 

- UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, YT. 
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