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BÁO CÁO  

Công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố  

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân (gọi tắt là HĐND) thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 12 

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

thành phố báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2019, như sau: 

 

  PHẦN A. CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 I. SỐ LIỆU HIV/AIDS  

- Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, tổng số người nhiễm HIV phát hiện 

được là 6.249 người, trong đó tử vong 2.479 người, số người nhiễm HIV còn 

sống là 3.770 người (hiện quản lý được 3.334 người và 436 người chưa xác 

định). Số người nhiễm HIV còn sống trên 100.000 dân toàn thành phố là 290, 

trong đó quận Ninh Kiều có tỷ lệ cao nhất (524 người), tiếp đến là quận Cái 

Răng (372 người), quận Thốt Nốt (346 người) và quận Bình Thủy (300 người). 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, số nhiễm HIV phát hiện mới là 96 người, 

số chuyển sang AIDS 06 người, số tử vong là 13 người. So với cùng kỳ năm 

2018, số người nhiễm HIV tăng 04 người, số chuyển sang AIDS giảm 20 người 

và số tử vong giảm 07 người. (Phụ lục 1). 

 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU 90-90-90  

 1. Mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản 

thân 

Theo ước tính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS số người nhiễm HIV hiện 

còn sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ khoảng 4.543 người. Đến 30 tháng 6 

năm 2019, số người nhiễm phát hiện được còn sống là 3.770 người, với mục tiêu 

này thành phố đã đạt được 83%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. 

 2. Mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV 

Tính đến 30 tháng 6 năm 2019, toàn thành phố có 3.007 người nhiễm 

HIV/AIDS đang điều trị ARV, trong đó có 2.716 là người trong thành phố, với 

mục tiêu này thành phố đạt được 2.716/3.680 = 74%, tăng 12,9% so với cùng kỳ 

năm 2018. (3.680 là số ước tính bệnh nhân cần được điều trị ARV do Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS ước tính).  
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 3. Mục tiêu 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng vi rút 

dưới ngưỡng lây truyền 
Do số liệu này phải thu thập sau 12 tháng điều trị của bệnh nhân nên sẽ báo 

cáo vào thời điểm cuối năm. Ước tính đến 31/12/2019, tất cả bệnh nhân điều trị 

ARV sau 12 tháng sẽ được xét nghiệm tải lượng virus với kết quả 95% có tải 

lượng vi rút dưới ngưỡng lây truyền. (Phụ lục 2) 

 

 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 2019 tại thành phố Cần Thơ. 

 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 Cần Thơ năm 2019; kế hoạch giám sát trọng điểm HIV, các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục và lồng ghép giám sát hành vi; Kế hoạch triển khai 

tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019; 

- Quyết định giao chỉ tiêu và kinh phí thực hiện hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2019; phê duyệt danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng, cộng 

tác viên phòng, chống HIV/AIDS phường, xã năm 2019; 

 - Lập danh sách và tiến hành mua bảo hiểm y tế (gọi tắt là BHYT) cho 

người nhiễm HIV/AIDS đủ điều kiện theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. 

 - Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS quý I năm 

2019, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. 

- Giám sát tăng cường điều trị 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 

- Thực hiện hợp đồng trách nhiệm triển khai hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2019 với các cơ quan báo, đài địa phương. Tổ chức 01 cuộc tọa 

đàm trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ về dự phòng lây 

nhiễm HIV trước phơi nhiễm. 

- Thăm và tặng quà cho 20 trẻ nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

và 05 bệnh nhân vượt khó, tuân thủ điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone nhân 

dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

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

HIV/AIDS cho 170 cộng tác viên, 85 cán bộ chương trình AIDS phường, xã; 07 

lớp tập huấn giáo dục truyền thông chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS cho 

280 sinh viên nòng cốt tại các trường Cao đẳng và Đại học; 01 lớp tập huấn 

nâng cao về triển khai thí điểm tự xét nghiệm và tư vấn xét nghiệm HIV dựa vào 

cộng đồng cho 24 học viên; 03 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện hoạt động 

truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho 111 nhân viên tiếp cận cộng đồng và 

09 cán bộ chuyên trách AIDS quận, huyện. 
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- Tổ chức 48 cuộc truyền thông về quảng bá dịch vụ tự xét nghiệm và tư 

vấn xét nghiệm HIV, giang mai và viêm gan C cho các nhóm đối tượng nguy cơ 

cao (nghiện chích ma túy, phụ nữ mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới, 

người nhiễm HIV và bạn tình/bạn chích của họ) đồng thời lồng ghép triển khai 

tự xét nghiệm và tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng có 960 người tham dự (60 phụ 

nữ bán dâm, 180 người nghiện chích ma túy, 720 nam quan hệ tình dục đồng 

giới). 

- Tổ chức 24 cuộc truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm 

nam sinh viên hiện đang theo học tại các trường Đại học và Cao đẳng trên địa 

bàn thành phố đồng thời lồng ghép tư vấn xét nghiệm HIV có 720 nam học sinh, 

sinh viên tham dự, trong đó có 480 nam học sinh tham gia xét nghiệm HIV. 

- 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”; 

tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh 

viên hiện đang theo học tại các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn. 

- Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư cho 22.506 người, truyền 

thông cho các nhóm nguy cơ cao, cụ thể: nhóm nghiện ma túy (834 người/2.533 

lượt), nhóm phụ nữ bán dâm (1.277 người/3.738 lượt), nhóm nam quan hệ tình 

dục đồng giới (646 người/1.829 lượt), nhóm nam sinh viên (5.030 người/10.691 

lượt). 

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

- Tiếp tục thực hiện can thiệp giảm hại cho các nhóm phụ nữ mại dâm, 

nghiện chích ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới (viết tắt là MSM); phân 

phát 55.528 cây bơm kim tiêm sạch, thu gom 47.155 cây bơm kim tiêm bẩn 

ngoài cộng đồng đã qua sử dụng của người nghiện chích ma túy. 

- Giám sát việc đặt bao cao su tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. Phân 

phát 92.480 chiếc bao cao su miễn phí cho các đối tượng nguy cơ cao.  

- Năm 2019, chỉ tiêu điều trị Methadone cho các quận, huyện là 430 

người. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp nhận và khởi liều điều trị Methadone 

cho 24 người (trong đó 04 người điều trị lại, 20 người điều trị mới); có 33 người 

ra khỏi chương trình (trong đó tự ý bỏ trị 25, bị bắt 07, tự xin ra khỏi chương trình 

01) và tử vong 10 người. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 toàn thành phố có 381 

người đang được điều trị, đạt 88,6% chỉ tiêu cả năm. (Phụ lục 3). 

- 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 quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh, 

huyện Thới Lai và Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ. 

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

 - Công tác tư vấn xét nghiệm 

+ Tăng cường hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV, tầm soát HIV tại các cơ 

sở xét nghiệm, Bệnh viện, Trung tâm y tế và tự xét nghiệm sàng lọc HIV ngoài 

cộng đồng.   

+ Toàn thành phố xét nghiệm sàng lọc 72.789 mẫu HIV. Kết quả có 336 

mẫu được khẳng định dương tính (chiểm tỷ lệ 0,46%). Thực hiện tư vấn xét 
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nghiệm cho 6.389 khách hàng tại các phòng tư vấn xét nghiệm HIV, phát hiện 

151 trường hợp khẳng định HIV dương tính (chiếm tỷ lệ 2,4%). 

- Giám sát HIV/AIDS  

+ Tiếp tục triển khai giám sát các trường hợp nhiễm HIV/AIDS phát hiện 

được, thu thập số liệu báo cáo hệ thống từ các cơ sở và tổng hợp báo cáo hoạt 

động công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng quý. 

+ Thực hiện lập bản đồ điểm nóng nhóm nguy cơ cao. 

+ Phối hợp giám sát và hỗ trợ hoạt động tự xét nghiệm và tư vấn xét 

nghiệm HIV tại cộng đồng và giám sát hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng đầu năm các hoạt 

động về phòng, chống HIV/AIDS tại quận, huyện. 

 d) Về điều trị HIV/AIDS  

- Thực hiện chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại 06 phòng khám ngoại trú 

người lớn, 01 phòng khám ngoại trú nhi. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 164 

bệnh nhân mới được điều trị ARV. Tổng số người nhiễm HIV đang được điều 

trị ARV là 3.007 người (trong đó có 115 trẻ em) bao gồm 2.716 người trong 

thành phố và 291 người ngoài thành phố, đạt tỷ lệ 97% chỉ tiêu cả năm. (chỉ tiêu 

thành phố giao về điều trị ARV năm 2019 là 3.100 người). 

- 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 

BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương: đã tiến 

hành mua và cấp phát thẻ BHYT cho 1.627 người nhiễm HIV, tổng số người 

nhiễm HIV tại thành phố Cần Thơ có thẻ BHYT là 1.627/2716, đạt tỷ lệ 60%. 

Đang hoàn thành thủ tục mua thẻ BHYT cho 41 trường hợp, dự kiến cấp thẻ 

BHYT trong tháng 7 năm 2019. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng số người nhiễm HIV có thẻ BHYT là 

2880/3007, trong đó 1627 người có thẻ BHYT theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-

HĐND, 103 người có thẻ BHYT do Quỹ Toàn cầu hỗ trợ và được hỗ trợ từ các 

nguồn khác 1150 người. Đạt tỷ lệ 95,8%. 

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

Tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí cho 5.560/5.889 PNMT (đạt 94%), phát 

hiện 08 trường hợp HIV dương tính, trong đó có 03 trường hợp phát hiện trong 

giai đoạn mang thai và 05 trường hợp trong giai đoạn chuyển dạ. Điều trị 

PLTMC cho 26 trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm HIV (08 trường hợp phát 

hiện mới và 18 trường hợp phụ nữ đã điều trị ARV mang thai); 17 trẻ sinh ra từ 

mẹ nhiễm HIV được uống thuốc dự phòng và 17 trẻ được làm xét nghiệm PCR, 

không có trường hợp trẻ có kết quả PCR dương tính. 

e) Tình hình huy động kinh phí  

- Năm 2019, kinh phí huy động được là 18 tỷ 044 triệu đồng, trong đó 

ngân sách địa phương đã cấp 10 tỷ 925 triệu đồng, kinh phí Trung ương cấp từ 

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 670 triệu đồng, hỗ trợ từ các dự án là 6 tỷ 

448 triệu đồng  (Phụ lục 4). 

- 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 
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- Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được 

chủ động và triển khai hoạt động ngay từ đầu năm, các hoạt động tiếp cận cộng 

đồng nhóm nguy cơ cao tiếp tục được được duy trì và đảm bảo chất lượng. 

- Hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS được bao 

phủ từ tuyến thành phố đến cơ sở đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiếp cận dịch 

vụ phòng, chống HIV/AIDS. Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ 

thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS được nâng lên đảm bảo nâng cao 

chất lượng các hoạt động từ tuyến thành phố đến cơ sở. 

- Đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới 

ngưỡng lây truyền; mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm 

của bản thân và mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV 

thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2018. 

- Số người chuyển sang AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS đều giảm 

so với cùng kỳ năm 2018. 

 b) Mặt chưa làm được 

- Chưa sàng lọc được hết số người nhiễm HIV đang điều trị tại các tỉnh 

khác. 

- Số người không duy trì điều trị Methadone ngày càng tăng, nguyên nhân 

chủ yếu là do bản thân người điều trị không quyết tâm tham gia, sử dụng ma túy 

tổng hợp ở người nghiện chích ma túy đang tham gia điều trị Methadone hoặc 

bỏ địa phương đi nơi khác. Đồng thời người sử dụng heroin chuyển sang sử 

dụng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng dẫn đến giảm số người tham gia 

điều trị Methadone. 

c) Khó khăn 

- Chưa loại trừ được số người có HIV dương tính khai báo địa chỉ không 

đúng hoặc thông tin địa chỉ chưa cụ thể, rõ ràng… nên công tác tìm kiếm người 

nhiễm để quản lý, tư vấn tham gia điều trị gặp nhiều khó khăn. 

- Những người nhiễm HIV phát hiện được trong giai đoạn hiện nay không 

còn tập trung trong nhóm nghiện chích ma túy hay phụ nữ bán dâm như trước 

đây, mà sự lây nhiễm HIV đã và đang xảy ra nhiều trong nhóm những người dễ 

bị lây nhiễm HIV như vợ, chồng, bạn tình của những người nhiễm HIV, người 

tiêm chích ma túy hay khách hàng của phụ nữ bán dâm. Đáng chú ý, trong 

những năm gần đây có sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm 

nam quan hệ tình dục đồng giới, đây cũng là nhóm bắc cầu làm lây truyền HIV 

ra cộng đồng. 

 

PHẦN B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

 1. Tiếp tục kiện toàn hoàn chỉnh hệ thống và mạng lưới phòng, chống 

HIV/AIDS, các cơ sở điều trị HIV/AIDS để đảm bảo bệnh nhân HIV/AIDS được 

điều trị thuốc ARV từ nguồn BHYT.  

2. Mua BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS có đủ điều kiện được hỗ trợ 

BHYT 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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3. Đẩy mạnh các hoạt động dự phòng và can thiệp giảm hại như cung cấp 

bơm kim tiêm và bao cao su, duy trì đặt bao cao su trong phòng nghỉ tại các nhà 

nghỉ, nhà trọ. Tăng cường tiếp cận điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng Methadone. 

4. 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, đặc biệt chú trọng ở địa 

bàn trọng điểm như quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt. 

5. Tăng cường phát hiện sớm và điều trị ARV cho người nhiễm HIV đảm 

bảo đạt được mục tiêu 90-90-90 vào cuối năm 2020. 

 6. Điều phối và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, trang thiết bị, thuốc, vật tư y 

tế phục vụ cho công tác dự phòng và điều trị HIV/AIDS.  

 

 II. VỀ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi 

a) Phát huy năng lực của đội ngũ cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS 

xã, phường, thị trấn, trong các trường Cao đẳng, Đại học... để tiếp tục thực hiện 

hiệu quả 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% xã, phường, thị trấn. 

b) Cập nhật, nâng cao 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.  

c) Tổ chức các cuộc truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên 

nhóm phụ nữ bán dâm, nghiện chích ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới 

(viết tắt là MSM); lồng ghép truyền thông 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. 

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

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

đ) Thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông với các thông điệp: quảng bá 

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

của việc tham gia BHYT, lợi ích của việc duy trì điều trị Methadone. 

e) Triển khai và thực hiện tốt Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2019. 

 2.  Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV 

a) Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của mạng lưới nhân viên tiếp 

cận cộng đồng. Duy trì hoạt động của nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng cho 

nhóm nghiện chích ma túy; nhóm phụ nữ mại dâm và nhóm MSM. Thực hiện 

tiếp cận, truyền thông lồng ghép truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống 

HIV/AIDS với phòng, chống ma túy cho người nghiện chích ma túy, gái mại 

dâm và MSM.  

b) Duy trì bền vững, hiệu quả chương trình bơm kim tiêm và bao cao su; 

giám sát việc đặt bao cao su trong phòng nghỉ của khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. 

c) Chương trình điều trị Methadone 
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- Duy trì 05 cơ sở điều trị Methadone và 05 cơ sở cấp phát thuốc (tại 

Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh, huyện 

Thới Lai và Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ. 

- Chỉ đạo ngành Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội tích 

cực phối hợp vận động người nghiện chích ma túy tham gia điều trị mới, đồng 

thời tìm kiếm và vận động các trường hợp bỏ điều trị quay lại điều trị. 

- Điều tra, khảo sát người nghiện ma túy tại cộng đồng để tư vấn, chuyển 

gửi điều trị Methadone; đẩy mạnh việc tư vấn nhóm bệnh nhân và gia đình hỗ 

trợ bệnh nhân duy trì điều trị Methadone. 

- Triển khai hệ thống quản lý thông tin điều trị Methadone quốc gia. 

- Tăng cường năng lực cho tư vấn viên tư vấn tuân thủ điều trị. 

 3. Giám sát HIV/AIDS và tư vấn xét nghiệm HIV 

a) Triển khai giám sát và hỗ trợ kỹ thuật các hoạt động về theo dõi và 

đánh giá chương trình, giám sát nâng cao chất lượng báo cáo số liệu dịch 

HIV/AIDS. 

b) Thu thập và cập nhật số liệu về chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá 

công tác phòng, chống HIV/AIDS. Thực hiện giám sát trọng điểm có trả kết quả 

cho người tham gia và chuyển gửi khách hàng dương tính đến cơ sở điều trị 

HIV/AIDS.  

c) Tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên tại các cơ sở xét nghiệm và 

tăng cường hỗ trợ kỹ thuật tư vấn xét nghiệm tại cơ sở y tế và cộng đồng. 

d) Duy trì 09 phòng tư vấn xét nghiệm HIV trên địa bàn thành phố, thực 

hiện tư vấn xét nghiệm HIV cho các đối tượng nguy cơ cao. Tiếp tục tăng cường 

triển khai, mở rộng dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng hướng tới thực 

hiện mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng HIV vào năm 2020. 

đ) Thực hiện điều tra đánh giá kiến thức người dân trong độ tuổi từ 15 - 

49 có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS. 

 4. Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

a)  Đảm bảo đến cuối năm 2019 điều trị ARV cho 3.100 bệnh nhân (trong 

đó có 130 trẻ em).  

b) Tăng cường tư vấn tuân thủ điều trị, đảm bảo duy trì điều trị cho bệnh 

nhân đang điều trị ARV; khuyến khích người nhiễm HIV/AIDS mua và sử dụng 

thẻ BHYT.  

c) Tiếp tục mua BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS đủ điều kiện được hỗ 

trợ BHYT theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND. 

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

còn ngoài cộng đồng để hỗ trợ BHYT và điều trị ARV; tăng cường năng lực cho 

đội ngũ tư vấn viên để tư vấn bệnh nhân tuân thủ điều trị. 

đ) Triển khai sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT tại các phòng khám HIV; 

hướng dẫn triển khai thanh toán chi phí xét nghiệm tải lượng HIV qua BHYT. 

 e) Tiếp tục tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS về lợi ích của việc tham 

gia BHYT, khuyến khích người nhiễm HIV/AIDS mua và sử dụng BHYT. 

 5. Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

a) 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 
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điều trị phòng lây truyền mẹ con; đảm bảo duy trì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ 

sang con <3%. 

b) Thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại 100% xã, 

phường, thị trấn. 

c) Thông tin, truyền thông về lợi ích điều trị ARV sớm trong dự phòng trẻ 

nhiễm HIV từ mẹ, tập trung cho quần thể có hành vi nguy cơ cao. Tăng cường 

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

 

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo đến Hội đồng nhân dân thành phố./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thành ủy; 

- CT, PCTUBNDTP (1ABC); 

- Các Sở: Y tế, LĐTB&XH, TC; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBNDTP (3ABC); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, Hạnh 
CVĐ 9401 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Hồng Ánh 
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Phụ lục 1 

Bảng số liệu HIV/tử vong theo quận, huyện đến ngày 30/6/2019 

 

TT 
Quận,  

huyện 

Nhiễm HIV 

phát hiện được 

 

 Lũy tích 

6th  

năm 

2018 

6th  

năm 

2019 

HIV 

AIDS 

còn 

sống 

Tử  

vong 

HIV còn sống 

Quản lý 

được 

Chưa 

xác 

định 

Cộng 

1 Bình Thủy 5 13 624 288 241 354 29 383 

2 Cái Răng 17 8 645 254 280 360 5 365 

3 Cờ Đỏ 4 10 282 117 109 161 12 173 

4 Ninh Kiều 25 23 2.290 801 861 1.084 345 1.429 

5 Ô Môn 12 7 472 197 193 274 5 279 

6 Phong Điền 5 6 322 150 128 194 - 194 

7 Thới Lai 8 9 314 133 123 191 - 191 

8 Thốt Nốt 12 16 1012 494 405 567 40 607 

9 Vĩnh Thạnh 4 4 288 122 139 149 - 149 

Tổng cộng 92 96 6.249 2.556 2.479 3.334 436 3.770 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ: Tình hình nhiễm HIV/AIDS và tử vong so sánh cùng kỳ 2018-2019 
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Phụ lục 2 

Bảng số liệu mô hình đa bậc mục tiêu 90-90-90 tại thành phố Cần Thơ 

 

  

Số nhiễm HIV 

còn sống  

ước tính  

năm 2019 

90% người  

nhiễm HIV  

cần được  

phát hiện 

90% người  

nhiễm HIV  

phát hiện  

được đưa  

vào điều trị 

90% BN  

đang điều trị  

có tải lượng HIV 

<1000 bản 

sao/ml 

Đã đạt được 4.543 3.770 2.716 - 

Khoảng trống - 319 964 3.312 

Cộng 4.543 4.089 3.680 3.312 

Với số nhiễm HIV ước tính là 4.543  

so với mục tiêu 90-90-90, phải đạt: 
4.089 3.680 3.312 

Hiện tại, thành phố Cần Thơ  

đã đạt: 

3.770 2.716 - 

83% 
(3.770/4.543) 

74% 

(2.716/3.680) 
95% 

          

(Chưa thống kê được số bệnh nhân của TP.Cần Thơ điều trị ARV tại các tỉnh/TP khác) 

 

Ghi chú:  
        

 Tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV:    3.007  

                     Trong đó:  Người trong thành phố:     2.716 

   
      Người ngoài thành phố:       294      

   

 

 
 

Biểu đồ: Mô hình đa bậc mục tiêu 90-90-90 tại thành phố Cần Thơ 
 



11 
 

Phụ lục 3 

Bảng số liệu điều trị Methadone quận, huyện đến ngày 30/6/2019 

  

TT Quận, huyện 

Số 

duy trì 

điều trị 

đến 12/2018 

Chỉ tiêu 

 2019 

Thực hiện 

Đưa vào  

điều trị  

mới 

Tổng số  

đưa vào 

 điều trị 

Duy trì  

điều trị 

Đạt 

(%) 

1 Ninh Kiều 164 173 9 521 165 95,4% 

2 Cái Răng 61 65 4 203 57 87,7% 

3 Bình Thủy 27 30 1 90 26 86,7% 

4 Ô Môn 32 37 3 119 33 89,2% 

5 Thốt Nốt 57 55 6 127 44 80,0% 

6 Phong Điền 17 20 - 39 12 60,0% 

7 Thới Lai 14 20 - 40 12 60,0% 

8 Cờ Đỏ 9 16 - 39 8 50,0% 

9 Vĩnh Thạnh 18 14 1 66 14 100,0% 

10 Ngoài tỉnh 2 - - 11 10 - 

Tổng cộng 401 430 24 1.255 381 88,6% 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

Bảng tổng hợp và so sánh kinh phí từ năm 2013 đến năm 2019 

 
ĐV tính: Ngàn đồng 

Nguồn  

kinh phí 

Năm 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dự kiến 2019 
 

Tổng  

kinh phí 

24.284.729 16.301.381 14.358.850 11.646.278 13.030.450 15.143.835 18.044.179 
 

  

Giảm 7 tỷ 

983 triệu  

so với 

2013 

Giảm 1 tỷ 

741 triệu  

so với 

2014 

Giảm 2 tỷ 

709 triệu  

so với 

2015 

Tăng 1 tỷ 

438 triệu  

so với 

2016 

Tăng 2 tỷ 

124 triệu  

so với 

2017 

Tăng 2 tỷ 900 

triệu so với 

2018  

Kinh phí  

địa phương 

3.113.060 4.280.000 6.796.290 7.541.000 9.038.000 9.108.000 10.925.560 
 

  

Tăng 1 tỷ 

167 triệu  

so với 

2013 

Tăng 2 tỷ 

718 triệu  

so với 

2014 

Tăng 748 

triệu so 

với 2015 

Tăng 1 tỷ 

551 triệu  

so với 

2016 

Tăng 81 

triệu so 

với 2017 

Tăng 1 tỷ 817 

triệu so với 

2018  

Thường xuyên 

2.354.000 2.880.000 3.310.000 3.841.000 4.608.000 4.608.000 4.740.000 
 

  

Tăng 526 

triệu so 

với 2013 

Tăng 430 

triệu so 

với 2014 

Tăng 531 

triệu so 

với 2015 

Tăng 767 

triệu so 

với 2016 

Không 

tăng giảm  

so với 

2017 

Tăng 132 

triệu so với 

2018  

Hoạt động 

759.060 1.400.000 3.486.290 3.700.000 4.430.000 4.500.000 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 

Không tăng 

giảm so với 

2018  

Cộng tác viên  

xã, phường 
    201.480 205.000 259.180 270.000 283.560 

 
Đồng chi trả  

thuốc ARV 
            1.402.000 

 

Kinh phí  

Trung ương  

2.677.000 852.000 937.000 380.000 600.000 600.000 670.000 
 

  

Giảm 1 tỷ 

825 triệu 

so với 

2013 

Tăng 85 

triệu so 

với 2014 

Giảm 557 

triệu so 

với 2015 

Tăng 220 

triệu so 

với 2016 

Không 

tăng giảm  

so với 

2017 

Tăng 70 triệu  

so với 2018  

Dự án hợp 

 tác quốc tế 

18.494.669 11.169.381 6.625.560 3.725.278 3.392.450 5.435.835 6.448.619 
 

  

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 333 

triệu so 

với 2016 

Tăng 2 tỷ 

043 triệu  

so với 

2017 

Tăng 1 tỷ 012 

triệu so với 

2018  

WB 3.766.391 - - - - - - 
 

Quỹ toàn cầu 2.491.466 2.134.776 1.653.521 961.143 1.055.233 2.934.387 5.385.000 
 

Life-gap 3.272.650 - - - - - - 
 

VAAC-US.CDC 2.655.184 3.994.917 2.765.587 2.175.687 853.162 1.313.330   
 

FHI 360 4.328.878 4.091.940 1.754.690 237.400 242.414 281.045   
 

PSI 282.100 - - - - - - 
 

WWO         104.200 211.200 208.000 
 

WHO       855.619  

Nguồn khác 1.698.000 947.748 451.762 351.048 1.137.441 695.873 00 
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Tỷ lệ các nguồn kinh phí năm 2019 và tình hình sử dụng kinh phí  

đến ngày 30/6/2019 
 

TT Nguồn 

Kinh phí 

Ghi chú 
Kế hoạch Chiếm 

Đến ngày 30/6/2019 

Sử dụng Đạt 

1 

Địa phương 10.925.560 60,5% 4.284.056 39,2%   

Kinh phí Đề án Bảo đảm tài chính 9.240.000   4.165.906 45,1%   

Kinh phí cộng tác viên 283.560   118.150 41,7%   

Đồng chi trả thuốc ARV 1.402.000     0,0%   

2 Trung ương 670.000 3,7%   0,0%   

3 

Các dự án hợp tác quốc tế 6.448.619 35,7% 3.130.042 48,5%   

Quỹ toàn cầu HIV/AIDS  5.385.000   2.596.572 48,2%   

WWO 208.000   83.320 40,1%   

WHO 855.619   450.150 52,6%   

4 khác 00     

Tổng cộng 18.044.179 100% 7.414.098 41,1%   
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