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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
trên địa bàn huyện Vĩnh Tường năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 03/11/2020 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 tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng,
chống HIV/AIDS năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện xây dựng Kế
hoạch thực hiện “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm
2020” trên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, người cung cấp dịch vụ và
toàn thể cộng động người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các
mục tiêu 90-90-90 tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh
AIDS vào năm 2030.
- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát
hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, đảm bảo việc tham gia BHYT của người nhiễm
HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân,
đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, đồng
bào dân tộc ít người.
- 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;
tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS;
- Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các
dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi
người dân.
2. Yêu cầu
Các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tích cực, chủ
động tham gia các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2020.
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Các hoạt động triển khai phải thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của
địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
II. THỜI GIAN
Tháng hành động được thực hiện từ ngày 10/11/2020 đến 10/12/2020
III. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU
1. Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
năm 2020 là “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”.
2. Khẩu hiệu của Tháng hành động: (Chi tiết Phụ lục kèm theo).
IV. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI HOẠT
ĐỘNG TRONG THÁNG HÀNG ĐỘNG
1. Chỉ tiêu
- 100% trạm y tế các xã, thị trấn, nhóm đồng đẳng nhận triển khai tư vấn
xét nghiệm sàng lọc HIV và dự phòng can thiệp giảm tác hại.
- 100% xã, thị trấn tổ chức tổng rà soát người nhiễm HIV/AIDS trên địa
bàn và tiếp cận tư vấn người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV.
- 100% xã, thị trấn triển khai phong trào toàn dân tham gia phòng, chống
HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư bằng hình thức tổ chức sinh hoạt các Nhóm
nòng cốt, Câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS.
- 100 % xã, thị trấn đồng loạt tổ chức phát thông điệp truyền thông qua
loa, đài tại địa phương 3 tối/ tuần theo nội dung “cần thiết tham gia BHYT của
người nhiễm HIV để được thanh toán thuốc ARV qua nguồn BHYT bắt đầu từ
năm 2021; lợi ích của điều trị ARV sớm”.
2. Các hoạt động truyền thông
2.1. Nội dung truyền thông
- Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: lợi ích của dự phòng sớm lây
nhiễm HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng Methadone, Buprenorphine và điều trị dự phòng sau phơi
nhiễm HIV (PrEP);
- Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với
nhóm có hành vi nguy cơ cao;
- Điều trị bằng thuốc ARV: lợi ích tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc
và điều trị HIV/AIDS; lan tỏa thông điệp K=K (không phát hiện bằng không lây
nhiễm) để người nhiễm HIV tiếp cận sớm các dịch vụ điều trị ARV, tuân thủ
điều trị, xét nhiệm tải lượng virus định kỳ và hiểu ý nghĩa của tải lượng virus
dưới ngưỡng phát hiện; quảng bá các dịch vụ điều trị ARV tại địa phương,..;
- Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;
- 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;
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- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
2.2. Tổ chức diễu hành cổ động quần chúng
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Vĩnh Tường chỉ đạo tổ chức diễu hành,
cổ động tuyên truyền trên các trục đường chính tại trung tâm hành chính huyện
và trên các trục đường liên xã, thị trấn (Ban chỉ đạo có giấy mời sau).
*Thời gian dự kiến: 8h00’ ngày 01 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm: Tại sân Trung tâm Y tế huyện
- Thành phần dự:
+ Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện;
+ Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các xã, thị trấn;
+ Trạm trưởng và cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS trạm y tế
các xã, thị trấn trong huyện: 56 người;
* Tổ chức diễu hành:
- Thành phần tham gia diễu hành:
+ 01 xe ô tô trang trí băng zôn, loa, đài phát thanh, băng nội dung tuyên
truyền, người phụ trách. (Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường).
+ 28 xe máy và 56 người mang cờ hồng đi diễu hành, cổ động. (Trung
tâm Y tế huyện Vĩnh Tường).
+ 01 xe và 02 cán bộ Công an huyện điều hành quản lý lộ trình diễu hành.
- Lộ trình diễu hành: Trục đường trung tâm huyện và các trục đường liên
xã trong huyện, bắt đầu từ sân Trung tâm Y tế --->Vũ Di ---> Vân Xuân --->
Bình Dương ---> Vĩnh Sơn ---> thị trấn Thổ Tang ---> Thượng Trưng---> Tuân
Chính ---> An Tường---> Tam Phúc và kết thúc tại sân Trung tâm Y tế huyện
2.3. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
a) Cấp huyện:
Trong Tháng hành động, tổ chức phát tối thiểu 2 lần/ tuần trên Đài truyền
thanh về các nội dung thông điệp truyền thông của Tháng hành động.
b) Cấp xã:
Tổ chức phát thông điệp truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh các
xã, thị trấn 3 lần/ tuần trong Tháng hành động.
2.4. Hoạt động truyền thông trực tiếp
Tùy điều kiện cụ thể của từng xã, thị trấn và tình hình dịch Covid-19; tổ
chức phù hợp các hoạt động truyền thông trực tiếp (số người tham gia hoặc hình
thức tổ chức)
a) Đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng
dân cư thông qua tổ chức truyền thông tại các câu lạc bộ phòng chống
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HIV/AIDS, tổ công tác, nhóm nòng cốt và lồng ghép truyền thông vào các hội,
đoàn thể tại địa phương về các nội dung của Tháng hành động.
b) Tổ chức truyền thông cho các Câu lạc bộ/nhóm đồng đẳng của những
người nhiễm HIV/AIDS, người sử dụng ma túy, phụ nữ bán dâm, nam tình dục
đồng giới để can thiệp tiếp tục thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch
vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị nhiễm HIV/AIDS và đăng ký tham gia điều
trị Methadone, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, xét nghiệm phát hiện HIV và
điều trị ARV sớm.
c) Tổ chức nói chuyện, truyền thông chuyên đề về nội dung phòng chống
HIV/AIDS và chương trình điều trị Methadone cho cán bộ, giáo viên, học sinh,
công nhân tại các đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
d) Tổ chức tư vấn tại nhà kết hợp thăm hỏi động viên gia đình và bệnh
nhân HIV/AIDS, người điều trị Methadone.
đ) Tổ chức sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông phòng, chống
HIV/AIDS như tờ rơi, sách mỏng, băng zôn, video v.v... đến các thôn, xóm, khu
dân cư, nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS;
e) Tăng cường truyền thông và thực hiện hoạt động xét nghiệm sàng lọc
HIV bằng phương thức lấy máu đầu ngón tay hoặc nước bọt tại các Trạm Y tế và
các Nhóm đồng đẳng;
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan lập dự toán chi tiết bảo đảm thực hiện kế hoạch, gửi Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện xem xét phê duyệt theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện
- Tổ chức triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS
trên địa bàn toàn huyện. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn trong
huyện tổ chức thực hiện tháng hành động.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế
hoạch tổ chức tháng hành động.
- Hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai phong trào toàn dân
tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư. Chỉ đạo truyền thông
về phòng, chống HIV/AIDS, vận động người nghiện các chất dạng thuốc phiện
đi cai nghiện tự nguyện bằng Methadone tại Cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện và
vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.
- Các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt
động của ngành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia. Kiểm tra, giám sát các
xã, thị trấn được phân công thực hiện tổ chức, triển khai tháng hành động.
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2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức tháng
hành động có hiệu quả thiết thực.
- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra
thực hiện ở các cơ quan, xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch tháng hành động.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức buổi diễu
hành, cổ động, tuyên truyền tại huyện.
3. Trung tâm Y tế
- Chịu trách nhiệm bố trí 01 xe ô tô có trang trí băng zôn, loa đài và 28 xe
máy, 56 người (trạm y tế các xã, thị trấn cử 02 cán bộ tham gia) mang cờ hồng
tham gia diễu hành, tuyên truyền qua các trục đường trung tâm huyện và đường
liên xã, thị trấn trong huyện vào ngày 01/12/2020.
- Nhận tài liệu, băng zôn, băng đĩa, tờ rơi, sách mỏng tuyên truyền cấp
cho các xã, thị trấn đảm bảo đúng tiến độ.
- Đôn đốc các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện các hoạt động phòng chống
HIV/AIDS trong tháng hành động theo nội dung kế hoạch.
- Phối hợp với Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh huyện thực hiện
chiến dịch truyền thông trong tháng hành động.
- Tăng cường công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng
Methadone tại cơ sở 2 Trung tâm y tế.
- Giúp Ban chỉ đạo theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tháng
hành động lên Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 10/12/2020.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chỉ đạo Ban văn hóa thông tin các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền
phòng chống HIV/AIDS trong tháng hành động bằng nhiều hình thức theo khả
năng của địa phương, đảm bảo có hiệu quả.
- Thực hiện các tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại huyện theo các
nội dung truyền thông của Kế hoạch tháng hành động.
5. Trung tâm văn hóa TT-TT huyện
- Viết tin, bài phóng sự về triển khai tháng hành động, phát thanh tuyên
truyền về phòng, chống HIV/AIDS trên làn sóng phát thanh huyện. Ghi hình các
hoạt động của tháng hành động gửi Đài truyền hình tỉnh phát sóng tuyên truyền.
Thực hiện phát các thông điệp tuyên truyền 2 lần/tuần trong tháng hành động
trên sóng đài phát thanh huyện.
6. Công an huyện
- Tăng cường đấu tranh triệt phá các ổ nhóm mua, bán, tàng trữ và sử
dụng trái phép chất ma túy. Triệt phá các ổ, nhóm hoạt động mại dâm trên địa
bàn huyện.
5

- Thực hiện công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện.
Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy và các đối tượng
là gái bán dâm.
- Phối hợp với BCĐ tổ chức thực hiện Tháng hành động (Giao Công an
huyện làm trưởng đoàn diễu hành điều hành quản lý lộ trình diễu hành; cử 01
xe mô tô và 02 cán bộ tham gia buổi diễu hành)
7. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo, cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ cho
việc tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
của huyện. Hướng dẫn các xã, thị trấn việc hỗ trợ ngân sách cho Tháng hành
động tại các địa phương.
8. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội
Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo các tổ chức Công đoàn
mở các lớp truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ công nhân tại
các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học để trang bị kiến thức
về phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh.
10. Hội Liên hiệp phụ nữ:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo cơ quan đơn vị, hội viên ở các xã, thị
trấn triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của
địa phương.
11. Huyện đoàn:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo cơ quan đơn vị, hội viên ở các xã, thị
trấn triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của
địa phương.
12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các hội viên, đoàn viên của tổ chức
mình tích cực hưởng ứng các hoạt động trong Tháng hành động, góp phần giúp
đỡ các đối tượng khắc phục được mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng.
13. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các xã, thị trấn
Căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện xây dựng Kế hoạch của địa
phương để tổ chức triển khai Tháng hành động có hiệu quả.
Tổ chức phát thanh tuyên truyền trên loa, đài, treo băng zôn, khẩu hiệu
triển khai các hoạt động theo kế hoạch.
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Tổ chức triển khai các hoạt động phong trào toàn dân tham gia phòng,
chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư tại địa phương.
Tuyên truyền, vận động người nghiện các chất dạng thuốc phiện đăng ký
cai nghiện tại huyện.
Kết thúc Tháng hành động các xã, thị trấn tổng hợp kết quả báo cáo về
Trung tâm Y tế huyện đúng quy định. Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp
kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện)
trước ngày 10/12/2020 và báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 15/12/2020.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2020 của huyện Vĩnh Tường. Ban chỉ đạo phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCTP, TNXH & XDPTTDBVANTQ tỉnh;
- TT Huyện ủy, UBND huyện (để b/c);
- Các cơ quan liên quan;
- Các thành viên BCĐ;
- BCĐ các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PCT UBNDỦyHUYỆN
ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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Phụ lục 1. KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 2712/KH-BCĐ ngày 10/11/2020)
1. Cộng đồng chung tay – Kết thúc ngay dịch AIDS!
2. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!
3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân!
4. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát
hiện!
5. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau!
6. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.
7. Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh
và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!
8. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều
trị HIV/AIDS liên tục suốt đời!
9. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ
mẹ sang con!
10. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân!
11. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!
12. Khi điều trị mà không còn phát hiện vi rút – không có lây truyền HIV
cho bạn tình!
13. PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV!
14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
15. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020!
16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2020!

