
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT - NVY 

V/v Triển khai Tháng Hành 

động quốc gia phòng chống 

HIV/AIDS năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày        tháng 11 năm 2020 

  

Kính gửi: các đơn vị trong ngành Y tế 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 02/11/2020 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Nam Định về 

việc triển khai 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”; 

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai Tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12 năm 2020 

như sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền 

thông, vận động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 

và Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2020 dưới nhiều hình thức, cụ thể như:  

 Truyền thông trực tuyến qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về 

phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như Facebook, Zalo... và 

trang thông tin điện tử của đơn vị; 

 Truyền thông đại chúng: Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, 

Báo Nam Định và các cơ quan truyền thông khác trong tỉnh thực hiện truyền 

thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng Hành động quốc gia 

phòng chống HIV/AIDS năm 2020; 

 Truyền thông trực tiếp: như truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, thăm 

gia đình người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao; tư vấn tại các cơ 

sở y tế; tổ chức sinh hoạt các nhóm giáo dục đồng đẳng (lưu ý cần huy động sự 

tham gia của người nhiễm HIV và những người có hành vi nguy cơ cao tham gia 

các hoạt động truyền thông và số lượng người phù hợp với khuyến cáo dịch 

COVID của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể). 

 Xây dựng và phổ biến các thông điệp phòng, chống HIV/AIDS trên các 

phương tiện và tài liệu truyền thông: Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo 

băng rôn tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại; Phổ biến các ấn phẩm 

truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách 

mỏng về phòng, chống HIV/AIDS. 

 Tổ chức truyền thông lưu động vận động cộng đồng tham gia các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV 

nhất là với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 



2 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc (nếu 

có) liên quan đến Tháng Hành động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động 

quốc gia phòng chống HIV/AIDS của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị 

trong tỉnh và các huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

2.Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 

Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống 

AIDS năm 2020 phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương và tình hình 

diễn biến của dịch Covid-19; 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tuyến, các chiến dịch truyền thông, vận 

động cũng như các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong Tháng Hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (cần lưu ý số lượng người phù hợp với 

khuyến cáo dịch COVID-19 của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể); 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai các hoạt động 

truyền thông hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và 

Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2020; 

- Đối với các huyện triển khai dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV: Tiếp nhận, tư 

vấn, xét nghiệm HIV cho những đối tượng có nguy cơ, tăng cường giới thiệu 

chuyển tiếp bệnh nhân tới dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, dự phòng, điều trị khác khi 

cần thiết, kể cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. 

- Đối với các huyện triển khai dịch vụ điều trị HIV/AIDS: Giám sát, chấn 

chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; 

- Rà soát, mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như tư 

vấn xét nghiệm HIV lưu động; xét nghiệm HIV tại cộng đồng; điểm cấp phát 

thuốc ARV tại các trạm y tế xã; các dịch vụ dự phòng như điều trị Methadone, 

cung cấp Bơm kim tiêm, Bao cao su; 

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong Tháng 

Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của các đơn vị trực thuộc và gửi về 

Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) theo quy định. 

3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện, tư nhân, ngành Công an; các Bệnh 

viện chuyên khoa tuyến tỉnh và các đơn vị khác trong ngành 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ quan thường trực về 

phòng, chống HIV/AIDS của Sở Y tế) triển khai các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới 

phòng chống AIDS năm 2020. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, truyền thông lồng ghép về phòng, 

chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình 

hình diễn biến của dịch Covid-19; 
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- Đối với các bệnh viện triển khai dịch vụ điều trị HIV/AIDS: Tiếp nhận, tư 

vấn, xét nghiệm HIV cho những đối tượng có nguy cơ; giới thiệu chuyển tiếp 

bệnh nhân tới dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, dự phòng, điều trị khác khi cần thiết, 

kể cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật; Giám sát, chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ; 

 Kết thúc Tháng Hành động, đề nghị các đơn vị đánh giá tổng kết và gửi báo 

cáo về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định, địa chỉ đường 

Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định) theo mẫu gửi kèm trước ngày 

15/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh. 

 Về kinh phí thực hiện: Các đơn vị tự cân đối kinh phí tổ chức phù hợp với 

tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình. 

Chi tiết liên hệ: BS CKI. Phạm Thị Minh Loan, Khoa Phòng, chống 

HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định, ĐT: 0912 945 374, 

email: minhloan1966@gmail.com. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng tiến độ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH  

ĐƠN VỊ........................ 

 

Số:...../…. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                         ........., ngày       tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA  

PHÒNG, /CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2020 

 

Kính gửi: BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy,       

mại dâm tỉnh Nam Định 

I. Quản lý chỉ đạo: 

Ban hành Văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS 

+ Có             + Không           

Cấp ban hành: - Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh        

   - UBND huyện/thành phố                                          

 II. Các hoạt động cụ thể 

1. Các hoạt động tại tuyến tỉnh 

1.1. Tổ chức các hoạt động  truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng         

Hình thức Có Không Nếu có 

Đài phát thành truyền hình 

tỉnh/thành phố 
   

Phim/ Phóng sự   Số lần phát sóng:   

Cổ động, quảng cáo   Số lần phát sóng:  

Toạ đàm   Số lần phát sóng:   

Báo in, báo điện tử    Số tin, bài viết   :   

Xây dựng các cụm panô, khẩu 

hiệu, treo băng rol   
  

Số cụm pano :    

Số khẩu hiệu, băng roll:   

Phân phát tranh gấp, tờ rơi, sách 

mỏng, áp phích  
  

Số tranh gấp, tờ rơi :   

Số áp phích  :                

Số sách mỏng :              

Bản tin HIV:                  

Tạp chí AIDS và cộng đồng:                

Khác (ghi rõ):  

 

 

1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp 
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Hình thức Có Không Nếu có 

Tiếp cận với cá nhân, nhóm   Số lượt người:    

Thăm gia đình    Số lần:   

Tổ chức sinh hoạt của các câu lạc 

bộ phòng, chống HIV/AIDS, các 

nhóm tự  lực, nhóm giáo dục 

đồng đẳng 

  Số lần:   

Tuyên truyền lưu động, đội chiếu 

bóng lưu động  
  Số lần:   

Tổ chức các cuộc thi phòng, 

chống HIV/AIDS  
  Số lần:   

Khác (ghi rõ)  

 

1.3. Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống 

HIV/AIDS 

+ Có:           + Không:           

Nếu có ghi rõ:       - Số lần:   .......... 

   - Thành phần tham gia:     Ngành Y tế:      

                                   Liên ngành:       

1.4. Các hoạt động khác (ghi rõ)....................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Các hoạt động tại tuyến huyện  

2.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng   

Hình thức Có Không Nếu có 

Đài phát thành truyền hình huyện    

Phim/ Phóng sự   Số lần phát sóng:.................   

Cổ động, quảng cáo   Số lần phát sóng: .................... 

Toạ đàm   Số lần phát sóng: ................... 

Báo in, báo điện tử    Số tin, bài viết: ..................... 

Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, 

treo băng rol   
  

Số cụm pano: .................              

Số khẩu hiệu, băng rol: ........... 

Phân phát tranh gấp, tờ rơi, sách 

mỏng, áp phích  
  

Số tranh gấp, tờ rơi :   

Số áp phích  :                

Số sách mỏng :              

Khác (ghi rõ):   
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2.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp 

Hình thức Có Không Nếu có 

Nói chuyện sức khoẻ với với cá 

nhân/ nhóm  
  Số lần:  ....................      

Thăm gia đình    Số lần:       ....................    

Tổ chức sinh hoạt của các câu lạc 

bộ phòng, chống HIV/AIDS, các 

nhóm tự  lực, nhóm giáo dục đồng 

đẳng 

  Số lần:       ....................    

Tuyên truyền lưu động, đội chiếu 

bóng lưu động  
  Số lần:.................................. 

Tổ chức các cuộc thi phòng, chống 

HIV/AIDS  
  Số lần:      ....................     

2.3. Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống 

HIV/AIDS 

+ Có:            + Không:    

+ Nếu có ghi rõ:    - Số lần:  .............   

               - Thành phần tham gia:  Ngành Y tế:  ...............    

                                   Liên ngành:  ...............    

2.4. Các hoạt động khác (ghi rõ)....................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Các hoạt động tại tuyến xã/phường/thị trấn 

3.1.  Các hoạt động: ......................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi .................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

  

2. Khó khăn..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
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IV. Đề xuất, khuyến nghị 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

Nơi gửi:                                         GIÁM ĐỐC   
                                                                                                                                          

- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Nam Định theo địa chỉ: Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, email: 

minhloan1966@gmail.com trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh. 
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