
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH-UBND An Hải Đông, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/10/2021 của BTV Thành ủy  

về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TWngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt  

dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 trên địa bàn phường 

    

 Thực hiện Kế hoạch 251/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

UBND quận Sơn Trà về việc triển khai Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 

18/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW 

ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 trên 

địa bàn quận, UBND phường An Hải Đông xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện với những nội dung chính như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và quản lý của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, 

thường xuyên của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, góp phần tăng tính bền vững, hạn chế, giảm dần và tiến tới chấm dứt 

bệnh AIDS trên địa bàn phường trước năm 2030. 

 2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị 

- xã hội từ phường đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, Kế hoạch số 34-KH/TU và các văn bản liên quan 

đến công tác phòng, chống HIV/AIDS đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 

viên và nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống 

HIV/AIDS 

 a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống 

HIV/AIDS, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 07-CT/TW; nâng 

cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cấp, các 

ngành trong cung cấp thông tin, tuyên truyền những đối tượng có nguy cơ cao, 

người nhiễm HIV trên địa bàn. 

 b) Tập trung triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 

cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về HIV/AIDS, góp 

phần làm giảm các trường hợp nhiễm HIV/AIDS và sự lây lan trong cộng đồng. 
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 c) Xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là một nội dung quan trọng 

trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 2. Công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống 

HIV/AIDS 

 a) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo 

dục về phòng, chống HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, từng 

gia đình, từng người dân, nhất là thanh thiếu niên và nhóm người có nguy cơ 

cao. 

 b) Đa dạng hóa các hình thức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, 

tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại  chúng,  mạng  xã  hội; thông 

qua hệ thống thông tin cơ sở, trong hoạt động của các Hội đoàn thể trên địa bàn. 

 c) Phối hợp hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước như 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tổ 

dân phố văn hóa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”... 

 3. Thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS 

 a) Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm 

phù hợp và đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. 

 b) Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí triển khai thực hiện các chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống 

HIV/AIDS; tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và nhân dân cung cấp 

dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Tiếp tục triển khai chính sách trợ cấp xã hội 

cho trẻ em bị nhiễm HIV, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo và các đối tượng 

khác. 

 4. Triển khai hiệu quả các giải pháp chuyên môn trong công tác 

phòng, chống HIV/AIDS 

 a) Tăng cường các giải pháp can thiệp giảm tác hại và phòng ngừa lây 

nhiễm HIV, chú trọng nhóm đối tượng ưu tiên và các nhóm nguy cơ mới. 

 b) Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, huy động sự tham gia 

của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn trong điều trị HIV/AIDS. 

 c) Tăng cường và mở rộng đối tượng triển khai các hoạt động tư vấn, xét 

nghiệm HIV tại cộng đồng dân cư. 

 d) Cung cấp dịch vụ và điều trị HIV/AIDS; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế 

cho bệnh nhân; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, đầy đủ số lượng người 

nhiễm HIV tại cộng đồng. Vận động cộng đồng tham gia hỗ trợ, chăm sóc người 

nhiễm HIV/AIDS. 

 đ) Bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư phục 

vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống ghi chép, 

thống kê và báo cáo về phòng chống HIV/AIDS tại trạm y tế. 
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 5. Củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS 

 a) Thường xuyên đăng ký tham gia tập huấn, nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

 b) Tăng cường năng lực và huy động y tế tư nhân, các tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức cộng đồng... tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trạm y tế phường 

 a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

chuyên môn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, tổng hợp, 

đánh giá, báo cáo UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm. 

 b) Triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho các nhóm nguy 

cơ cao. 

 c) Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về công tác quản lý chăm sóc, tư vấn 

người nhiễm, điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền. 

 2. Bộ phận Văn hóa – Xã hội 

 a) Huy động y tế tư nhân, các tổ chức chính trị - xã hội, mạng lưới CTV Y 

tế tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

 b) Tham mưu cho UBND phường xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn theo Chỉ thị 

số 07-CT/TW và Quyết định số 1246/Q -TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 

năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế. 

 c) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống 

HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, từng gia đình, từng người 

dân, nhất là thanh thiếu niên và nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. 

Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội; thông 

qua hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền chống kì thị, phân biệt đối xử liên 

quan đến HIV/AIDS. 

 d) Tiếp tục triển khai chính sách trợ cấp xã hội cho trẻ em bị nhiễm HIV, 

người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo và các đối tượng khác theo quy định của pháp 

luật. 

 3. Bộ phận Tài chính - Kế toán 

 Tham mưu cho UBND kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống 

HIV/AIDS; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ; tăng cường sự 

tham gia của các tổ chức xã hội và nhân dân cung cấp dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS. 

 4. Các trường học 
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 Đa dạng hóa các hình thức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, chú 

trọng tuyên truyền lồng ghép trong công tác giảng dạy, học tập tại trường học 

trên địa bàn. Phối hợp tổ chức các buổi truyền thông mang đến thông điệp 

phòng, chống HIV/AIDS cho các em học sinh tại trường. 

 5. Đề nghị Mặt trận và các Hội đoàn thể phường 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Kế hoạch đến 

đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp. Đẩy mạnh vận động 

nhân dân nhất là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tích 

cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; phát huy vai trò giám sát, phản 

biện và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/10/2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 

06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 của 

UBND phường An Hải Đông./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- UBND quận Sơn Trà; 

- Phòng Y tế quận Sơn Trà; 

- Phòng LĐTB&XH quận Sơn Trà; 

PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, VHXH.  

  

 

 Nguyễn Thị Biên 
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