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Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố 

báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 về phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 

13/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành 

phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và 

phụ nữ mại dâm hoàn lương như sau: 

 

 PHẦN I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017 

 I. SỐ LIỆU HIV/AIDS  

Đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, tổng số người nhiễm HIV qua xét nghiệm 

phát hiện được là 5.914 người, trong đó tử vong 2.345 người, số người nhiễm HIV 

còn sống là 3.569 người (trong 3.569 người còn sống chỉ quản lý được 3.028 

người, 541 người còn lại có làm xét nghiệm HIV kết quả dương tính nhưng khi 

kiểm tra thực tế thì địa chỉ hoặc tên không đúng với khai báo ban đầu). Số người 

nhiễm HIV còn sống trên 100.000 dân toàn thành phố là 280; quận Ninh Kiều có tỷ 

lệ người nhiễm HIV còn sống trên 100.000 dân cao nhất (547), tiếp đến là quận Cái 

Răng (366) và quận Thốt Nốt (328). 

Trong 10 tháng đầu năm 2017, số người nhiễm HIV phát hiện mới là 161 

người, số chuyển sang AIDS 66 người và số tử vong là 33 người. Số người 

nhiễm HIV(giảm 38 người), chuyển sang AIDS (giảm 117 người) và tử vong do 

HIV/AIDS (giảm 04 người) đều giảm so với cùng kỳ 2016. (Phụ lục 1a,1b). 

Ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng số người nhiễm HIV qua 

xét nghiệm phát hiện được là 5.946 người, trong đó tử vong 2.347 người, số người 

nhiễm HIV còn sống là 3.599 người (quản lý được 3.058 người và 541 người chưa 

xác định do tên hoặc địa chỉ thực tế không đúng với khai báo ban đầu). Ước tính cả 

năm, số người nhiễm HIV phát hiện mới là 191 người, số chuyển sang AIDS 70 

người và số tử vong do HIV/AIDS là 35 người.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU 90-90-90 đến năm 2020 
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1. Mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của 

bản thân 

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, số người nhiễm HIV/AIDS còn sống  

quản lý được là 3.569 người, tuy nhiên theo ước tính của Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS thì thành phố Cần Thơ có khoảng 4.585 người nhiễm HIV/AIDS còn 

sống. Vì vậy, tỷ lệ người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của bản thân 

chỉ đạt 77,8% (3.569: 4.585). 

Ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ người nhiễm HIV biết được 

tình trạng nhiễm HIV của bản thân đạt 78,5%. 

2. Mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV 
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, số người nhiễm HIV/AIDS của 

thành phố là 3.569 người nhưng thực tế chỉ quản lý 3.028 người, trong đó đang 

điều trị ARV là 2.097 người, đạt tỷ lệ 58,7% (2.097:3.569) nguyên nhân chủ yếu 

do Cục Phòng chống HIV/AIDS không cho phép loại bỏ 541 người có xét 

nghiệm HIV dương tính nhưng tên hoặc địa chỉ thực tế không đúng với khai báo 

ban đầu ra khỏi phần mềm quản lý người nhiễm HIV/AIDS và số người nhiễm 

HIV còn lại 931 người chưa tiếp cận được vì nhiều lý do khác nhau (đi làm ăn 

xa, đi theo chồng/vợ, thay đổi nơi cư trú, lo sợ điều trị tại địa phương sẽ bị lộ 

thông tin nên điều trị ở tỉnh, thành khác hoặc không muốn tiếp xúc với cán bộ 

địa phương kể cả cán bộ y tế) nên tỷ lệ điều trị ARV chưa đạt yêu cầu. Trong 

thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Ngành Y tế tăng cường 

công tác điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS mới, phối hợp với các tỉnh, thành phố 

khác thống kê người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV ngoài thành phố, rà soát 

các trường hợp người nhiễm HIV/AIDS còn ngoài cộng đồng (chưa đến phòng 

khám ngoại trú) để tư vấn đưa vào điều trị ARV. 

 Ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ người nhiễm HIV được 

điều trị ARV đạt 59,2%. 

3. Mục tiêu 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng vi rút 

dưới ngưỡng lây truyền: 
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, đã xét nghiệm tải lượng virus cho 

832 bệnh nhân điều trị ARV, trong đó 93,7% có tải lượng virus dưới ngưỡng. 

Ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tất cả bệnh nhân điều trị sau 12 tháng 

sẽ được xét nghiệm tải lượng virus với kết quả 95% có tải lượng virus dưới 

ngưỡng. 

 III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

  1. Công tác chỉ đạo 

  a) Ủy ban nhân dân thành phố 

 - Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2017 tại thành phố Cần Thơ. Chỉ đạo Ngành Y tế xây 

dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 theo hướng dẫn 

tại Công văn số 1306/BYT-UBQG50 ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm - Bộ Y tế. 
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  - Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2017 và các năm tiếp theo theo hướng dẫn tại Công văn số 2302/BYT-

AIDS ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế. 

 - Chỉ đạo tăng cường điều trị Methadone; tổ chức thực hiện điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai 

nghiện tại các cơ sở cai nghiện. 

 - Chỉ đạo Ngành Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm 

HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương. 

 - Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2017 dự án “Quỹ toàn cầu phòng, 

chống HIV/AIDS”. Ban hành văn bản gửi Bộ Y tế về việc đồng ý tiếp nhận và 

cam kết tiếp tục triển khai hoạt động dự án “Quỹ toàn cầu phòng, chống 

HIV/AIDS” giai đoạn 2018 - 2020.  

 - Tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại Doanh nghiệp tư nhân cai nghiện Tấn 

Hưng về việc triển khai điều trị Methadon. 

  b) Sở Y tế (cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS) 
 - Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS 

thành phố năm 2017; Kế hoạch giám sát trọng điểm HIV/STIs; Kế hoạch Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. 

- Mua và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS đủ điều 

kiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. 

 - Phê duyệt danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng; cộng tác viên xã, 

phường; danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2017. 

 - Thực hiện giám sát tăng cường điều trị Methadone, mở mới cơ sở cấp 

phát thuốc Methadone. Giám sát và hỗ trợ các chương trình tại các địa phương. 

  2. Kết quả triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS  

  a) Về thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi 

- Duy trì hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phối hợp với đẩy mạnh 

phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. 

- Chỉ đạo Ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

cho công nhân công trình xây dựng cầu Vàm Cống. 

 - Thăm và tặng quà cho 30 trẻ nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán; tổ chức vui Tết Trung thu cho 100 trẻ nhiễm 

HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

 - Tổ chức 09 lớp tập huấn giáo dục truyền thông nhóm hiệu quả về phòng, 

chống HIV/AIDS cho 170 cộng tác viên phường, xã, thị trấn; 04 lớp tập huấn về 

can thiệp giảm hại dự phòng lây nhiễm HIV cho 102 người; 24 lớp tập huấn 

giáo dục truyền thông chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS cho 729 sinh viên 

nòng cốt tại 6 trường Đại học và Cao đẳng. Truyền thông trực tiếp cho 26.605 

người tại cộng đồng dân cư, 31.335 lượt/3.111 người thuộc các nhóm nguy cơ 

cao. Tổ chức 04 sự kiện truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên nhóm nam 
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quan hệ tình dục đồng giới (viết tắt là MSM) lồng ghép với xét nghiệm HIV cho 

501 người. 

 - Triển khai thực hiện Tháng cao điểm phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ 

sang con năm 2017 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. 

  b) Về can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV 

 - Ngành Y tế thực hiện can thiệp giảm hại cho các nhóm phụ nữ mại dâm 

(viết tắt là PNMD), nghiện chích ma túy (viết tắt là NCMT) và MSM; phân phát 

235.138  bơm kim tiêm sạch, thu nhặt tiêu hủy 187.561 bơm kim tiêm bẩn. 

543/564 cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ có đặt bao cao su tại phòng nghỉ 

(96,3%). Phân phát 143.273 chiếc bao cao su miễn phí cho các đối tượng nguy 

cơ cao. Tiếp thị xã hội 43.152 chiếc bao cao su thông qua mạng lưới nhân viên 

tiếp cận cộng đồng và cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS tại phường, xã.  

 - Duy trì 05 cơ sở điều trị tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt 

Nốt và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; 05 cơ sở cấp phát thuốc Methadone 

tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động 

xã hội và quản lý sau cai thành phố Cần Thơ, Trung tâm Y tế quận, huyện Bình 

Thủy, Thới Lai và Phong Điền.  

 - Năm 2017, thành phố giao chỉ tiêu điều trị Methadone cho các quận, 

huyện là 700 người. Trong 10 tháng đầu năm 2017, điều trị lại cho 24 người, 60 

người điều trị mới; có 99 người ra khỏi chương trình (trong đó tự ý bỏ trị 32, bị 

bắt 27, tự xin ra khỏi chương trình 26, rối loạn tâm thần 01, nằm viện 02, thiếu 

kiên nhẫn 11), chuyển đi tỉnh khác 10 và tử vong 09 người. Đến ngày 31 tháng 

10 năm 2017 toàn thành phố có 487 người đang được điều trị chỉ đạt tỷ lệ 69,6% 

chỉ tiêu cả năm, nguyên nhân là do người nghiện không kiên trì điều trị 

Methadone, thời gian làm việc của các cơ sở điều trị Methadone chưa phù hợp 

với thời gian làm việc của người nghiện (giờ uống thuốc chỉ vào một buổi cố 

định trong ngày), sử dụng ma túy tổng hợp, trốn nợ, bị bắt do vi phạm pháp luật.  

Dự kiến đến cuối năm 2017, toàn thành phố có ít nhất 560 người đang được 

điều trị, đạt 80% chỉ tiêu cả năm. (Phụ lục 2) 

 c) Về giám sát HIV/AIDS và tư vấn xét nghiệm (TVXN) HIV 

- Điều tra, thu thập số liệu đối tượng nguy cơ trên địa bàn thành phố ước 

tính hiện có khoảng 1.279 MSM, 1.585 người nghiện chích ma túy, 1.435 tiếp 

viên nhà hàng và 142 mại dâm đường phố; thực hiện TVXN lưu động và triển 

khai tự xét nghiệm tại cộng đồng trong nhóm MSM và phụ nữ mại dâm; thu 

thập 450 mẫu xét nghiệm HIV trên 03 nhóm nghiện chích ma túy, phụ nữ mại 

dâm,  MSM;  

- Giám sát đảm bảo chất lượng số liệu HIV/AIDS. 

- Thực hiện TVXN HIV cho 4.521 khách hàng tại 9 phòng tư vấn xét 

nghiệm, trong đó 300 trường hợp được khẳng định HIV dương tính (6,6%). 

Thực hiện 4.778 mẫu xét nghiệm tế bào CD4 và gửi 953 mẫu đến Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm tải lượng virus. 

- Xét nghiệm sàng lọc HIV 126.759 mẫu, có 646 mẫu dương tính. 

 d) Về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 
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 - Thực hiện việc chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại 07 phòng khám ngoại 

trú người lớn, 01 phòng khám ngoại trú nhi. Trong 10 tháng đầu năm 2017 có 236 

bệnh nhân mới được điều trị ARV. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, toàn thành 

phố có 2.481 người nhiễm HIV đang được điều trị ARV (142 trẻ em), đạt 95,8% 

chỉ tiêu cả năm. Dự kiến đến cuối năm, toàn thành phố có 2.513 người nhiễm 

HIV đang được điều trị ARV (143 trẻ em), đạt 97% chỉ tiêu cả năm. 

 - Tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS: thực 

hiện khám chữa bệnh theo quy trình bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân có thẻ bảo 

hiểm y tế đúng tuyến. Các chi phí liên quan đến công khám bệnh, xét nghiệm cơ 

bản và một số thuốc nhiễm trùng cơ hội đã được thanh toán qua nguồn bảo hiểm y 

tế, những trường hợp bệnh nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được khám và nhận 

thuốc miễn phí của chương trình. 

 e)  Chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (PLTMC) 

- Duy trì điểm tư vấn lấy mẫu xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại 

100% xã, phường và 04 điểm điều trị PLTMC. 

- Tư vấn xét nghiệm HIV cho 8.491/8.832 PNMT (đạt 96,1%), phát hiện 

18 trường hợp HIV dương tính. Điều trị cho 39 trường hợp phụ nữ mang thai 

nhiễm HIV và 37 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được uống thuốc dự phòng. 

 g) Tình hình huy động kinh phí 
- Năm 2017, kinh phí huy động được là 11 tỷ 474 triệu đồng (giảm 378 

triệu đồng so với năm 2016), trong đó 2 tỷ 186 triệu được hỗ trợ từ các dự án 

(giảm 1 tỷ 540 triệu đồng so với năm 2016), Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số chưa được Trung ương cấp kinh phí (Phụ lục 3). 

 - Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” của thành phố.  

 3. Những mặt làm được, chưa được và khó khăn  

 a) Mặt làm được 

- Số người nhiễm HIV, số người chuyển sang AIDS và số người tử vong do 

HIV/AIDS đều giảm so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp tục duy trì tỷ lệ nhiễm HIV 

trong cộng đồng dân cư dưới 0,5%. 

- Mặc dù kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí các dự án 

hợp tác quốc tế được cấp chậm nhưng kinh phí địa phương được cấp ngay từ 

đầu năm nên công tác xây dựng kế hoạch và triển khai vẫn được chủ động. 

Việc giải quyết chi trả phụ cấp đầu năm nên các hoạt động tiếp cận cộng đồng 

nhóm nguy cơ cao vẫn được duy trì và đảm bảo chất lượng. 

- Chương trình điều trị Methadone luôn có sự chỉ đạo sâu sát, thường 

xuyên của Lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp. Các cơ sở điều trị Methadone 

được trang bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc và nhân sự đảm bảo phục vụ điều trị, 

việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và báo cáo thuốc Methadone được quản lý tốt. 

Ngoài 05 cơ sở điều trị đã có thêm 05 cơ sở cấp phát thuốc Methadone để người 

nghiện ma túy dễ tiếp cận chương trình. 

 b) Mặt chưa làm được và khó khăn 
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- Kinh phí các dự án quốc tế chậm được ký kết và phê duyệt do quy trình 

thủ tục thực hiện từ Trung ương nên đã ảnh hưởng đến hoạt động và tiến độ giải 

ngân chung của năm 2017. 

- Về chương trình điều trị Methadone: số trường hợp đăng ký điều trị mới 

chưa đạt chỉ tiêu là do phần lớn người nghiện heroin đã được điều trị 

Methadone, số người nghiện mới có xu hướng nghiện ma túy tổng hợp, một số 

người nghiện mặc dù đang được điều trị Methadone nhưng vẫn sử dụng ma túy 

tổng hợp.  

PHẦN II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018 

I. MỤC TIÊU  
1. Tiếp tục giảm số người nhiễm HIV, số mắc AIDS và số người tử vong 

do HIV/AIDS, duy trì tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,4%; giảm 

tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.  

2. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS nhằm hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 để kết thúc dịch 

AIDS vào năm 2030. Cụ thể: Mục tiêu 90-90-90: 

a) 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. 

b) 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút. 

 c) 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm 

soát được số lượng vi rút ở mức thấp. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Về công tác chỉ đạo 

 a) Tiếp tục kiện toàn hệ thống và mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS của 

thành phố, các cơ sở điều trị HIV/AIDS để đưa bệnh nhân HIV/AIDS khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế.  

 b) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho 

các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”. Điều phối, triển 

khai thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, trang thiết bị. 

c) Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS theo chỉ 

đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2302/BYT-AIDS ngày 04 tháng 5 năm 2017 về 

việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và 

các năm tiếp theo. 

d) Truyền thông can thiệp vào các đối tượng có nguy cơ cao, tập trung 

vào nhóm MSM. 

 đ) Đẩy mạnh các hoạt động dự phòng và can thiệp giảm hại bao gồm các 

biện pháp truyền thông là bơm kim tiêm và bao cao su.  

 e) Tăng cường tiếp cận điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone.  

 g) Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm cộng tác viên, 

nhân viên tiếp cận cộng đồng các nhóm nguy cơ cao. 

 h) Tăng cường phát hiện sớm và điều trị ARV cho người nhiễm HIV để 

đạt được mục tiêu 90-90-90. 

 2. Về hoạt động chương trình 

 a) Thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi 
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- Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống 

HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012-2020”. Giám sát hỗ trợ quản lý 

chất lượng hoạt động cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS tại 100% phường, xã, 

thị trấn. 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông tại quận, 

huyện và phường, xã, thị trấn chưa đạt chỉ tiêu kiến thức cần thiết về HIV/AIDS. 

- Đào tạo cung cấp kiến thức và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi 

phòng, chống HIV/AIDS cho cộng tác viên nòng cốt tại các trường đại học, cao 

đẳng, cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS và nhân viên tiếp cận cộng đồng. 

- Tổ chức các cuộc truyền thông phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép với 

tư vấn, tự xét nghiệm và xét nghiệm HIV, giang mai trong nhóm MSM tại cộng 

đồng, nam sinh viên các trường đại học cao đẳng. 

- Thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông với các thông điệp khác nhau: 

quảng bá lợi ích của xét nghiệm HIV sớm, lợi ích việc tiếp cận điều trị ARV 

sớm, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, lợi ích của việc duy trì điều trị 

Methadone,...  

 - Thực hiện thành công Tháng cao điểm phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. 

 b) Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV 

- Duy trì bền vững và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của mạng 

lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng. Ưu tiên mở rộng việc tổ chức truyền thông 

thay đổi hành vi, tư vấn lợi ích của xét nghiệm HIV sớm, lồng ghép với tự xét 

nghiệm và xét nghiệm HIV, giang mai trên nhóm MSM tại cộng đồng và nam 

sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng tại thành phố Cần Thơ. 

- Duy trì bền vững hiệu quả chương trình bơm kim tiêm và bao cao su. 

 - Chương trình điều trị Methadone: Duy trì 05 cơ sở điều trị Methadone 

và 05 cơ sở cấp phát thuốc tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội 

và quản lý sau cai nghiện thành phố và Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, huyện: 

Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Phong Điền; mở mới 01 điểm cấp phát thuốc ở huyện 

Cờ Đỏ. Đẩy mạnh việc tư vấn nhóm bệnh nhân và gia đình hỗ trợ bệnh nhân duy 

trì điều trị Methadone. 

 - Phối hợp đồng bộ giữa Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đưa những đối tượng nghiện ma túy chưa điều trị vào 

điều trị Methadone và phối hợp với Công an thành phố thí điểm điều trị 

Methadone trong trại giam; tăng cường năng lực cho tư vấn viên tư vấn tuân thủ 

điều trị, tìm kiếm các trường hợp bỏ trị mời quay trở lại điều trị. Đảm bảo đến 

cuối năm 2018 có 600 người đang điều trị. 

 c) Giám sát HIV/AIDS và tư vấn xét nghiệm HIV 

- Thực hiện 450 mẫu giám sát trọng điểm HIV lồng ghép giám sát hành vi. 

- Triển khai giám sát và hỗ trợ kỹ thuật các hoạt động về theo dõi và đánh 

giá chương trình. Giám sát và đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS,  ước 

tính quần thể nguy cơ cao và ước tính dự báo dịch HIV/AIDS trên địa bàn. Giám 

sát nâng cao chất lượng báo cáo số liệu dịch HIV/AIDS. 
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- Thu thập và cập nhật số liệu về chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá công 

tác phòng, chống HIV/AIDS  theo Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 3 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS. 

- Duy trì hoạt động của 09 phòng tư vấn xét nghiệm HIV. Tăng cường 

triển khai tư vấn xét nghiệm HIV lưu động, tự xét nghiệm trên nhóm MSM và 

phụ nữ mại dâm. 

 d) Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

 - Đảm bảo năm 2018 đưa vào điều trị ARV cho ít nhất 250 người nhiễm 

HIV, đến cuối năm 2018 có 2.690 bệnh nhân đang điều trị ARV (trong đó có 

142 trẻ em). 

 - Rà soát, tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn các trường hợp người nhiễm HIV 

còn ngoài cộng đồng để mua bảo hiểm y tế cho họ và đưa họ vào điều trị; tăng 

cường năng lực cho đội ngũ tư vấn viên để tư vấn bệnh nhân tuân thủ điều trị.  

 - Tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế, bằng cách hỗ 

trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS, vận động bệnh 

nhân mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.  

 - Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia vào công tác chăm 

sóc và điều trị HIV/AIDS; tăng cường công tác tư vấn, phối hợp giữa cơ sở điều 

trị và mạng lưới tại cộng đồng đối với các trường hợp không tuân thủ điều trị và 

bỏ trị. 

 e) Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (PLTMC) 

- Duy trì hiệu quả của chương trình, đảm bảo trên 95% phụ nữ mang thai 

được tư vấn xét nghiệm HIV; 90% phụ nữ mang thai nhiễm HIV và 95% trẻ sinh 

ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị PLTMC. 

- Lồng ghép hoạt động PLTMC giữa dự phòng và điều trị HIV/AIDS với 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang 

thai tại 100% xã, phường. 

- Tăng cường công tác tư vấn nuôi con an toàn cho bà mẹ nhiễm HIV. 

 

PHẦN III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2016/NQ-

HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO 

NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS VÀ PHỤ NỮ MẠI DÂM HOÀN LƯƠNG 
 

I. BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 

1. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, Ngành Y tế đã thực hiện 03 đợt 

mua và cấp phát thẻ 890 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS 

(trong đó có 23 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị tại Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành phố thường trú tại 

thành phố Cần Thơ nhưng bị thất lạc hộ khẩu).  

2. Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV có hộ khẩu tại thành 

phố Cần Thơ có BHYT hiện nay đạt 98,6%, cụ thể: 

TT Nội dung 
Số 

liệu 
Tỷ lệ 
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TT Nội dung 
Số 

liệu 
Tỷ lệ 

1 
Tổng số người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV tại 

thành phố Cần Thơ 
2.481 - 

2 
Số người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV của thành 

phố Cần Thơ, trong đó: 
2.097 - 

a) Tự mua BHYT (Thẻ còn giá trị sử dụng) 1.178 56,2% 

b) Được mua BHYT theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND 890 42,4% 

c) Chưa được mua BHYT (do bị thất lạc hộ khẩu) 29 1,4% 
  

 II. BẢO HIỂM Y TẾ CHO PHỤ NỮ MẠI DÂM HOÀN LƯƠNG 

1. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2017, qua rà soát của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có 98 người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ (quận: Ninh Kiều 33 người, Bình Thủy 15 người, Cái Răng 21 

người, Ô Môn 06 người, Thốt Nốt 05 người và các huyện: Cờ Đỏ 03 người, 

Vĩnh Thạnh 15 người; riêng huyện: Thới Lai và Phong Điền không có trường 

hợp nào).  

2. Qua kiểm tra, đối chiếu trong tổng số 98 người có 08 người đã có thẻ 

BHYT (03 người thuộc hộ nghèo và 05 người nhiễm HIV), còn lại 90 người 

(trong đó có 47 người đã được cấp BHYT, 05 người đang hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị cấp thẻ BHYT, 38 người do không có mặt tại địa phương nên chưa thể lập 

thủ tục để cấp thẻ BHYT), cụ thể như sau: 

a) Số người đã được mua BHYT (47 người) 

- Đợt 1: 13 người (quận Cái Răng: 01; quận Ninh Kiều: 11 và quận Thốt 

Nốt: 01). 

- Đợt 2: 20 người (quận Cái Răng: 02; quận Bình Thủy: 04; quận Ô Môn: 

04; quận Ninh Kiều: 10). 

- Đợt 3:10 người (quận Ninh kiều: 06; huyện Vĩnh Thạnh:04). 

- Đợt 4: 04 người của quận Bình Thủy. 

b) Số người chưa được mua BHYT (38 người) 

- Không còn sinh sống ở địa phương (đi làm ăn tỉnh, thành khác một vài 

năm mới về): 25 người. 

- Từ chối việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế: 04 người (quận Bình Thủy: 03, 

quận Ninh Kiều: 01). 

- Bị bắt đi tù (liên quan trộm cắp): 01 người (quận Ô Môn). 

- Lấy chồng chuyển về tỉnh khác: 02 người. 

- Chuyển nơi ở và bỏ địa phương đi nơi khác nên liên hệ không gặp: 05 

người (trong đó 01 người bỏ trốn do nợ nần). 

- Đã có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc do nghiện ma túy (nhưng đã 

bỏ trốn): 01 người. 

 III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Mặt làm được 
 a) Được sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Hội đồng nhân dân thành phố, 

sự nỗ lực phối hợp giữa Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tạo điều kiện cho các đối tượng nhiễm 
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HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương được cấp thẻ BHYT miễn phí, thuận 

lợi trong việc khám và điều trị bệnh. 

 b) Công tác điều tra, rà soát đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời 

và nghiêm túc; đồng thời tham mưu, bổ sung thêm đối tượng là người nhiễm 

HIV/AIDS đang điều trị tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

và Quản lý sau cai nghiện thành phố bị thất lạc hộ khẩu cũng được hỗ trợ cấp 

thẻ BHYT. 

 2. Mặt chưa làm được 

 a) Nguyên nhân khách quan 

- Do đặc điểm người bán dâm tính di biến động cao (thường xuyên 

chuyển chỗ ở, …) nên khó khăn trong việc tiếp cận, quản lý. 

- Không ít trường hợp phụ nữ mại dâm có hành vi vi phạm liên quan đến 

trộm cắp bị bắt, nghiện ma túy, nợ nần bỏ trốn khỏi địa phương. 

- Nhiều trường hợp đã lập gia đình sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình 

nên từ chối việc hỗ trợ mua BHYT. 

- Một số phụ nữ mại dâm hoàn lương trước đây có nhà, hộ khẩu trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ nhưng hiện nay đã bán nhà và đi lưu trú, tạm trú, không 

có hộ khẩu nên không thuộc đối tượng hỗ trợ. 

- Hầu hết người bán dâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ địa phương 

khác đến lưu trú, tạm trú, không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 

13/2016/NQ-HĐND. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Giai đoạn đầu khi rà soát, thống kê Ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội dựa trên số lượng phụ nữ mại dâm hiện đang lưu trú, tạm trú và có hộ 

khẩu tại thành phố Cần Thơ nên số liệu là 241 người (trong đó chỉ có 98 phụ nữ 

mại dâm hoàn lương có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ).  

- Một số quận, huyện Lãnh đạo chưa quan tâm, chỉ đạo kịp thời đến Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đoàn thể liên quan trong công tác tiếp 

cận, tư vấn, lập danh sách. 

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn của một số cán bộ xã, phường, thị trấn còn hạn 

chế, nhất là đối với các trường hợp phụ nữ mại dâm hoàn lương đã lập gia đình 

sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên đã từ chối việc hỗ trợ mua BHYT; đa số 

cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác kiêm nhiệm nên chưa thật sự quan tâm 

đúng mức đến việc tiếp cận để tư vấn, hướng dẫn nhất là những trường hợp phụ 

nữ mại dâm hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thường xuyên 

đi nơi khác làm ăn (cán bộ đến một vài lần không gặp, không kiên trì tiếp tục 

đến nhiều lần để tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn).  

 3. Nhiệm vụ năm 2018 

 a) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an thành phố và Ủy ban nhân dân 

quận, huyện rà soát, lập thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS 

theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố. 
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  b) Tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp cận, lập danh sách đối tượng là phụ nữ mại 

dâm hoàn lương đủ điều kiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 

 c) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND 

trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018. 

 

Trên đây là Báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 

về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người 

nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương của Ủy ban nhân dân thành 

phố. Báo cáo này thay thế Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 13 tháng 11 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân thành phố./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CTUBNDTP; 

- ĐB HĐND TP; 

- Sở Y tế; 

- VP UBNDTP (3AC); 

- Lưu: VT, Hạnh 
CVĐ 15771 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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Phụ lục 1a 

Số liệu HIV/tử vong theo quận, huyện đến ngày 31/10/2017 

TT 
Quận,  

huyện 

Nhiễm HIV 

phát hiện được 
Lũy tích 

10th  

năm 

2016 

10th  

năm 

2017 

HIV 
Tử  

vong 

HIV còn sống 

Quản lý 

được 

Chưa 

xác 

định 

Cộng 

1 Ninh Kiều 73 48 2.273 806 1.046 421 1.467 

2 Cái Răng 21 17 595 266 322 7 329 

3 Bình Thủy 14 12 574 234 304 36 340 

4 Ô Môn 13 15 434 178 243 13 256 

5 Thốt Nốt 32 25 955 390 520 45 565 

6 Phong Điền 18 21 290 116 174 - 174 

7 Thới Lai 8 9 275 116 159 - 159 

8 Cờ Đỏ 10 5 246 100 130 16 146 

9 Vĩnh Thạnh 10 9 272 139 130 3 133 

Tổng cộng 199 161 5.914 2.345 3.028 541 3.569 

 

 

 
 

Biểu đồ: Tình hình nhiễm HIV/AIDS và tử vong so sánh cùng kỳ 2016 – 2017 
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Phụ lục 1b 

Số liệu thực hiện 10 tháng và ước thực hiện 12 tháng năm 2017 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số liệu năm 2017 

10 tháng Ước cả năm 

1 
Lũy tích số người nhiễm HIV phát hiện 

được  
người 5.914 5946 

2 Lũy tích số tử vong  người 2.345 2.347 

3 Lũy tích số người nhiễm HIV còn sống người 3.569 3.599 

3.1  Quản lý được  trường hợp 3.028 3.058 

3.2 
Chưa xác định (do địa chỉ thực tế không 

đúng với khai báo ban đầu) 
trường hợp 541 541 

4 Số người nhiễm HIV phát hiện mới người 161 191 

5 Số chuyển sang AIDS người 66 70 

6 Số tử vong người 33 35 

7 
Mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết 

được tình trạng nhiễm của bản thân 
% 77,8% 78,5% 

8 
Mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm 

HIV được điều trị ARV 
% 58,7% 59,2% 

9 

Mục tiêu 90% người nhiễm HIV điều trị 

ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng lây 

truyền 

% 

xét nghiệm tải 

lượng virus 

cho 832 bệnh 

nhân, trong đó 

93,7% có tải 

lượng virus 

dưới ngưỡng 

95% 

10 Phân phát bơm kim tiêm sạch chiếc 235.138   282.166 

11 Phu nhặt tiêu hủy bơm kim tiêm bẩn chiếc 187.561 225.072 

12 
Tỷ lệ cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ 

có đặt bao cao su tại phòng nghỉ 
% 96,3% 96,3% 

13 
Phân phát bao cao su miễn phí cho các 

đối tượng nguy cơ cao 
chiếc 143.273 171.928 

14 Tiếp thị xã hội chiếc bao cao su chiếc 43.152 73.000 

15 Số người đang được điều trị Methadone người 487 560 

16 
Số khách hàng được tư vấn xét nghiệm 

HIV 
người 4.521 6.500 

17 Số mẫu xét nghiệm tế bào CD4 mẫu 4.778 5.734 

18 
Gửi mẫu đến Viện Pasteur TP.HCM để 

xét nghiệm tải lượng virus 
mẫu 953 2.389 

19 Xét nghiệm sàng lọc HIV  mẫu 126.759 152.110 

20 Số bệnh nhân mới được điều trị ARV bệnh nhân 236 270 

21 Lũy tích số bệnh nhân được điều trị ARV bệnh nhân 2.481 2.513 

 Trong đó, trẻ em trẻ 142 143 

22 
Tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ 

mang thai 
% 96,1% 96,9% 
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Phụ lục 2 

Bảng số liệu điều trị Methadone quận, huyện đến ngày 31/10/2017 

TT Quận, huyện 

Số 

duy trì 

điều trị 

đến 

12/2016 

Chỉ 

tiêu 

năm 

2017 

Thực hiện  

đến ngày 31/10/2017 

Ước thực hiện  

đến ngày 

31/12/2017 

Đưa 

vào 

điều trị 

Lũy tích 

đưa vào 

điều trị 

Duy trì  

điều trị 

Đạt 

(%) 

Duy trì  

điều trị 

Đạt 

(%) 

1 Ninh Kiều 220 260 20 497 202 77,7 208 80,0 

2 Cái Răng 81 126 7 194 70 55,6 78 61,9 

3 Bình Thủy 29 40 3 87 25 62,5 32 80,0 

4 Ô Môn 51 70 11 110 45 64,3 50 71,4 

5 Thốt Nốt 59 80 20 108 65 81,3 72 90,0 

6 Phong Điền 22 30 1 36 16 53,3 24 80,0 

7 Thới Lai 14 28 1 39 14 50,0 25 89,3 

8 Cờ Đỏ 11 28 2 39 10 35,7 24 85,7 

9 Vĩnh Thạnh 32 38 6 63 27 71,1 34 89,5 

10 
Ngoài thành 

phố 
- - 13  13  13  

Tổng cộng 519 700 84 1.173 487 69,6 560 80 
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Phụ lục 3: Bảng tổng hợp và so sánh kinh phí từ năm 2013 đến 2017, dự kiến 2018 
ĐV tính: Ngàn đồng 

Nguồn  

kinh phí 

Năm 

2013 2014 2015 2016 2017 Dự kiến 2018 

Tổng kinh phí 

24.284.729 16.301.381 14.560.330 11.851.278 11.473.450 10.475.875 

  
Giảm 7 tỷ 983 triệu  

so với 2013 

Giảm 1 tỷ 741 triệu  

so với 2014 

Giảm 2 tỷ 709 triệu  

so với 2015 

Giảm 378 triệu  

so với 2016 

Giảm 998 triệu  

so với 2017 

Kinh phí  

địa phương 

3.113.060 4.280.000 6.997.770 7.746.000 9.288.000 9.670.000 

  
Tăng 1 tỷ 167 triệu  

so với 2013 

Tăng 2 tỷ 721 triệu  

so với 2014 

Tăng 748 triệu  

so với 2015 

Tăng 1 tỷ 542 triệu  

so với 2016 

Tăng 382 triệu  

so với 2017 

Thường xuyên 

2.354.000 2.880.000 3.310.000 3.841.000 4.608.000 4.900.000 

  
Tăng 526 triệu  

so với 2013 

Tăng 430 triệu  

so với 2014 

Tăng 531 triệu  

so với 2015 

Tăng 767 triệu  

so với 2016 

Tăng 292 triệu  

so với 2017 

Hoạt động 

759.060 1.400.000 3.486.290 3.700.000 4.430.000 4.500.000 

  
Tăng 641 triệu  

so với 2013 

Tăng 2 tỷ 86 triệu  

so với 2014 

Tăng 214 triệu  

so với 2015 

Tăng 730 triệu  

so với 2016 

Tăng 70 triệu  

so với 2017 

Cộng tác viên      201.480 205.000 250.000 270.000 

Kinh phí  

Trung ương  

2.677.000 852.000 937.000 380.000  -  - 

  
Giảm 1 tỷ 825 triệu  

so với 2013 

Tăng 85 triệu  

so với 2014 

Giảm 557 triệu  

so với 2015 
- - 

Dự án  

hợp tác quốc tế 

18.494.669 11.169.381 6.625.560 3.725.278 2.185.450 805.875 

  

Giảm 7 tỷ 

325 triệu  

so với 2013 

Giảm 4 tỷ 

544 triệu  

so với 2014 

Giảm 2 tỷ 

900 triệu  

so với 2015 

Giảm 1 tỷ 

540 triệu  

so với 2016 

Giảm 1 tỷ 

380 triệu  

so với 2017 

WB 3.766.391 - - - - - 

Quỹ toàn cầu 2.491.466 2.134.776 1.653.521 961.143 863.947 500.000 

Life-gap 3.272.650 - - - - - 

VAAC-US.CDC 2.655.184 3.994.917 2.765.587 2.175.687 853.162 - 

SHIFT (FHI 360) 4.328.878 4.091.940 1.754.690 237.400 242.414 305.875 

PSI 282.100 - - - - - 

Nguồn khác 1.698.000 947.748 451.762 351.048 225.927 - 

Tỷ lệ các nguồn kinh phí năm 2017 và tình hình sử dụng đến ngày 31/10/2017 

ĐV tính: Ngàn đồng 

TT Nguồn 

Kinh phí 

Kế hoạch Chiếm 
Sử dụng  

đến 31/10/2017 

Ước sử dụng  

đến 31/12/2017 

1 

Địa phương 9.288.000 81% 6.272.584 67,5% 9.242.810 99,5% 

Kinh phí Đề án Bảo đảm tài chính 9.038.000   6.122.905 67,7% 8.992.810 99,5% 

Kinh phí cộng tác viên 250.000   149.679 59,9% 250.000 100% 

2 Trung ương - -   - - 

3 

Các dự án hợp tác quốc tế 2.185.450 19% 1.368.403 62,6% 2.099.595 96,1% 

Quỹ toàn cầu HIV/AIDS 863.947   423.718 49,0% 820.750 95% 

VAAC-US.CDC 853.162  476.344 55,8% 810.504 95% 

SHIFT (FHI 360), 

(30/9/2017 kết thúc dự án) 
242.414   242.414 100% 242.414 100% 

Khác (dự án cầu Vàm cống, 

31/5/2017 kết thúc dự án) 
225.927   225.927 100% 225.927 100% 

Tổng cộng 11.473.450 100% 7.018.052 61,2% 11.342.405 98,9% 
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