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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội đối với Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 

05/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 trên địa bàn thành phố  

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Công 

văn số 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc phân công chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết; 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân 

dân thành phố Cần Thơ, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ban văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị thẩm 

tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban 

nhân dân thành phố trình với sự tham dự của Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, 

ban, ngành có liên quan, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố. Qua thẩm tra và theo dõi hoạt động của ngành Y tế 

trong năm 2019, Ban văn hóa - xã hội có một số ý kiến về các nội dung liên 

quan đến Báo cáo, cụ thể như sau: 

1. Về kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 

- Qua xem xét báo cáo, Ban văn hóa - xã hội cơ bản thống nhất với Báo 

cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 

2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 trên địa bàn thành phố, Báo cáo đã nêu 

được những kết quả cơ bản của công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn 

thành phố trong năm 2019, các số liệu về người nhiễm HIV/AIDS, điều trị 

methadone được thể hiện trong các biểu bảng cụ thể, thuyết minh rõ ràng, đầy 

đủ, dễ so sánh,... 

- Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực 

phối hợp với Sở Y tế - Cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS triển 

khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS 

trên địa bàn thành phố và đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện ở số người 

chuyển sang AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS đều giảm so với cùng kỳ 

năm 2018; luôn duy trì tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,4%; kết 

quả thực hiện 02 trong 03 mục tiêu 90 - 90 - 90 tăng so với năm 2018.  
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- Cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS được chủ động triển 

khai từ thành phố đến cơ sở đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiếp cận các dịch vụ về 

phòng, chống HIV/AIDS, điều trị methadone. Đội ngũ cán bộ làm công tác 

phòng, chống HIV/AIDS được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, đáp ứng các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS, điều trị 

methadone trên địa bàn thành phố. 

- Công tác điều trị methadone năm 2019 đạt nhiều kết quả tốt, số lượng 

người tham gia điều trị methadone trên địa bàn thành phố tăng so với cùng kỳ 

năm 2018; số người tự ý bỏ điều trị methadone giảm so với cùng kỳ (năm 2018: 

55 người, năm 2019: 34 người). 

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2019 còn một số hạn chế sau: 

+ Số người nhiễm HIV mới năm 2019 (256 người) nhiều hơn so với năm 

2018 (183 người), từ đó cho thấy tình hình nhiễm HIV diễn biến phức tạp, chưa 

có giải pháp hữu hiệu để kéo giảm số cas nhiễm HIV mới phát hiện. 

+ Trong năm 2019, kết quả thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 trên địa bàn 

thành phố chỉ có mục tiêu 1 và 2 có sự tăng trưởng nhẹ. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Cơ quan thường trực về phòng, 

chống HIV/AIDS cần có những hạnh động, kế hoạch, giải pháp mang tính đột 

phá thực hiện 02 mục tiêu này để đến năm 2020 thành phố Cần Thơ đạt được 

mục tiêu 90 - 90 - 90. 

+ Đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả để hạn chế số lượng 

người nhiễm HIV tại các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, đây là những địa 

phương liên tục nhiều năm liền là các địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV trên 

100.000 dân cao nhất trong các quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

2. Về nhiệm công tác năm 2020 

Từ kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, để công tác phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện tốt hơn, Ban 

văn hóa - xã hội đề nghị:  

- Tiếp tục triển khai Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện 

Đề án này, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có báo cáo tổng kết thực hiện Đề 

án báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020; xây dựng 

phương án tài chính năm 2021 cho công tác phòng, chống HIV/AIDS sau khi Đề 

án hết hiệu lực thi hành. Tích cực vận động xã hội hóa các nguồn lực trong và 
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ngoài nước để bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên 

địa bàn thành phố. 

- Duy trì và tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn về phòng, chống 

HIV/AIDS, đặc biệt là cán bộ chuyên môn về tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS. 

- Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan 

có giải pháp hiệu quả, căn cơ để đến năm 2020 thành phố đạt mục tiêu 90 - 90 - 

90, các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS; nghiên cứu 

các giải pháp để kéo giảm người nhiễm HIV trên địa bàn thành phố nhất là ở các 

quận Ninh Kiều, Cái Răng và Thốt Nốt. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác truyền thông về 

phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức cho đội ngũ cộng tác viên phòng, chống AIDS, tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các quán cà phê trá hình, các hoạt động môi 

giới mại dâm qua mạng xã hội,... góp phần làm giảm số lượng nhiễm HIV mới. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội đối với Báo cáo số 

251/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, thảo luận và quyết nghị./. 

 
           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơi nhận: 
- Đoàn đại biểu Quốc hội TPCT; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP; 

- Ban pháp chế HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,TG,72. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường 
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