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UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN CHỈ ĐẠO PCTP,  

TNXH&XD PHONG TRÀO  

TOÀN DÂN BVANTQ 

 

Số: 108/KH-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Tủa Chùa, ngày  01 tháng  6  năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con  

 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCĐ ngày 26/5/2021 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 Điện Biên về việc triển khai tháng cao điểm dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.  

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 Tủa Chùa xây dựng kế hoạch triển khai tháng 

cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn và toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền 

HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia 

chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của 

những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao 

về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con sớm; 

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ 

sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự 

phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; 

- Cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con như xét 

nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho 

phụ nữ nhiễm HIV bao gồm cả phụ nữ nhiễm HIV mang thai, cung cấp thuốc 

ARV điều trị dự phòng lây truyền HIV cho con, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ 

sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và chất lượng các dịch vụ dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

2. Yêu cầu: Việc tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo các nội dung, thiết 

thực, hiệu quả và đồng bộ. 

II. NỘI DUNG 
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1. Chủ đề của tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

năm 2021: “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”. 

2. Thời gian và phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn huyện từ ngày 

01/6/2021 đến 30/6/2021. 

3. Đối tƣợng tác động chính trong tháng cao điểm 

- Phụ nữ mang thai; 

- Phụ nữ nhiễm HIV; 

- Phụ nữ mang thai nhiễm HIV và phụ nữ nhiễm HIV mang thai; 

- Trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV; 

- Chồng/bạn tình và thành viên gia đình của các nhóm phụ nữ trên; 

- Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và lãnh đạo cộng đồng; 

- Lãnh đạo và nhân viên của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. 

4. Các nội dung hoạt động 

4.1. Hoạt động chuyên môn 

- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

trong tháng cao điểm, đảm bảo sự sẵn có của xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang 

thai, thuốc ARV điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV và dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; 

- Vật tư, sinh phẩm, test sàng lọc HIV, test xét nghiệm chẩn đoán sớm cho 

trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV đã cấp năm 2021 hoặc sử dụng từ các nguồn do bảo 

hiểm y tế thanh toán hoặc nguồn dịch vụ của đơn vị, quản lý sử dụng vật tư 

đúng mục đích, đúng đối tượng.  

4.2. Thông tin giáo dục truyền thông 

a) Nội dung truyền thông: Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động 

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: 

- Lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; 

- Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây 

nhiễm HIV cho con; 

- Lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ; 

- Lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai nhiễm HIV 

để sinh ra những đứa con khỏe mạnh; 

- Lợi ích của điều trị dự phòng ARV cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV 

hoặc mẹ có xét nghiệm HIV có phản ứng khi chuyển dạ, khi sinh; 

- Lợi ích của việc thực hiện chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ 

nhiễm HIV; 
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- Lợi ích của điều trị ARV sớm cho trẻ được chẩn đoán nhiễm HIV do lây 

truyền HIV từ mẹ sang con; 

- Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV khác: Lợi ích của các biện pháp 

dự phòng sớm lây nhiễm HIV dành cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ 

mang thai;  

- Quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin; 

- Giới thiệu các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và 

điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tại địa phương; 

- Đảm bảo tài chính cho chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con. 

b) Hình thức truyền thông 

- Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, linh hoạt và triển khai 

đa dạng phong phú các hoạt động truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có 

của địa phương; 

- Truyền thông đại chúng, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh sẵn 

có, tổ chức truyền thông trực tiếp với nói chuyện, tư vấn thăm gia đình, thảo 

luận nhóm, tổ chức các đợt truyền thông, tư vấn tại xã, thôn, bản; 

- Tăng cường truyền thông trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử; 

- Xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, treo băng zôn tại các địa điểm công 

cộng có đông người, các trục đường chính ở thị trấn và các xã, thôn, bản, bến xe, 

trường học, bệnh viện; phổ biến các ấn phẩm truyền thông dự phòng lây nhiễm 

HIV từ mẹ sang con khác như: Áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng. 

c) Khẩu hiệu tuyên truyền: Có phụ lục kèm theo 

4.3. Triển khai các hoạt động khác về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con 

- Tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét 

nghiệm HIV; chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giới 

thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con có sẵn tại địa phương, đơn vị;  

- Tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con như: Tư vấn xét nghiệm HIV lưu động, xét nghiệm HIV dựa vào 

cộng đồng, điều trị ARV trong ngày, cấp phát thuốc ARV tại các cơ sở điều trị; 

- Rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch 

vụ, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con; 

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác Dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; 



4 

 

  

- Dự trù và cung ứng đầy đủ thuốc dự phòng lây truyền HIV cho phụ nữ 

mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.  

4.4. Chế độ báo cáo: Kết thúc tháng cao điểm các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo bằng văn bản (theo mẫu phụ lục gửi kèm theo 

Kế hoạch này) về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp báo cáo trước 03/7/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nguồn kinh phí được giao năm 2021 và các 

nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có) để bố trí kinh phí tổ chức các 

hoạt động của Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

VI. TỔ CHỨC THỰ HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện: Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện xây 

dựng Kế hoạch và triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con; giám sát, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các hoạt động trong tháng cao điểm. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị 

trấn triển khai kế hoạch tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 

- Theo dõi giám sát và tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong 

tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức 

các hoạt động trong tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

với các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng và đặc 

thù địa phương của các trạm y tế; 

- Kết thúc tháng cao điểm, tổng hợp kết quả hoạt động trong tháng cao 

điểm gửi Khoa Phòng, chống HIV/AIDS - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Điện Biên trước ngày 10/7/2021. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình huyện: Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh 

các hoạt động tuyên truyền như: Treo băng zôn tại các trục đường chính ở 

huyện, tăng thời lượng phát sóng, đưa các tin, bài tuyên truyền kiến thức về 

tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động trong tháng cao điểm dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con. 

5. UBND các xã, thị trấn: Triển khai hoạt động tháng cao điểm dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương; bố trí kinh phí triển khai các hoạt 

động truyền thông trên địa bàn; treo băng zôn ở các trục đường chính ở khu vực 

đông dân cư. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con năm 2021, 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 đề nghị thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo 

nôi dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy;                  

- TT. HĐND huyện; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Tuyết Ban 
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Phụ lục 
CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG 

 

1. Chủ đề của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con năm 2021: “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào 

năm 2030”. 

2. Khẩu hiệu truyền thông Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con năm 2021 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con! 

- Không có HIV ở mẹ - Không lây truyền HIV cho con; 

- Xét nghiệm HIV sớm cho mẹ - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ 

sang con; 

- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để biết sớm tình trạng nhiễm HIV 

để được điều trị kịp thời! 

- Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con! 

- Điều trị ARV sớm cho mẹ - Giảm lây truyền HIV sang con! 

- Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục 

suốt đời! 

- Điều trị thuốc ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm 

lây nhiễm HIV cho người khác! 

- Chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV để điều trị 

kịp thời đem lại sức khỏe cho trẻ! 

- Điều trị dự phòng ARV cho con sinh ra từ mẹ nhiễm HIV - Giảm lây 

truyền HIV sang con! 
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BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền  

HIV từ mẹ sang con năm 2021 

 

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn triển khai 

tháng cao điểm: Có: ;  Không:  

Nếu có: Cấp ban hành: UBND tỉnh: ; Sở Y tế: ;  Khác:  Trung tâm 

Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên; 

2.  Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở dịch vụ y tế hướng dẫn thực hiện 

cung cấp dịch vụ dự phòng LTMC:  Có: ;    Không: . 

Nếu có: Cấp ban hành: UBND tỉnh: ; Sở Y tế: ;  Khác:  Trung tâm 

Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên; 

3. Tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm:  Có: ;  Không:  ; 

Nếu có: Cấp tổ chức: Tỉnh:   ;            Huyện:  ;     Xã:    ............. 

4. Tổ chức gặp mặt các sở, ban, ngành, đoàn thể: Có: ; Không: ; 

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cấp dưới: Có:  ; Không: ; 

Nếu có: Số chuyến kiểm tra, giám sát cấp tỉnh:............, cấp huyện:  

6.  Ban chỉ đạo chủ trì tổng kết tháng cao điểm: Có: ;  Không:  . 

II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 

1. Xây dựng mới tài liệu truyền thông để phục vụ truyền thông lần 

đầu tiên trong tháng chiến dịch:  Có: ;  Không:  ; 

Nếu có: ................................................. 

2. Truyền thông đại chúng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con 

TT Hình thức 
Số lần phát 

sóng 

Thời 

lƣợng 

1 
Phát sóng các video clip (quảng cáo trên truyền 

hình) 

  

2 Sản xuất và phát sóng các phóng sự, toạ đàm trên 

truyền hình tỉnh 

  

3 
Phát sóng các thông điệp trên đài phát thanh  truyền 

hình tỉnh 

  

4 Phát sóng các thông điệp trên đài phát thanh  truyền   

TÊN ĐƠN VỊ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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hình huyện, thị, xã, phường 

3. Truyền thông trực tiếp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

TT Hình thức Số lần Số ngƣời 

tham dự 

1 
Nói chuyện, thăm hộ gia đình, thảo luận 

nhóm... về dự phòng LTMC 

  

2 Truyền thông lưu động   

3 Tập huấn cho cán bộ y tế   

4 

Hình thức khác (Truyền thông lồng ghép các 

chương trình y tế dân số của 12 trạm Y tế xã, 

Thị trấn cho phụ nữ có thai và phụ nữ độ tuổi 

sinh đẻ 

  

4. Sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông 

TT Hình thức 

Tháng chiến dịch Số lƣợng  

đã sử 

dụng 
Nhận 

về 

Đơn vị sản 

xuất 
Tổng 

1 Tờ rơi, Tranh gấp     

2 Áp phích     

3 Pano     

4 Sách mỏng/sách nhỏ     

5 
Băng 

video/VCD/DVD  
    

6 Băng cassette/ đĩa CD     

7 Khác: Băng zôn ...     

III. HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

  Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ đến hết tháng 6/2021 

TT Các chỉ số 

Số lƣợng 

12 tháng 

năm 

2020 

Tháng 

6/2021 

Tháng 

6/2020 

 Tổng số phụ nữ mang thai toàn 

huyện tại thời điểm báo cáo 
   

1 Số phụ nữ mang thai được tư vấn 

trước xét nghiệm HIV 
   

2 Số phụ nữ mang thai được xét 

nghiệm HIV tự nguyện: 
   

 Xét nghiệm HIV trong thời kỳ 

mang thai. 
   

 Xét nghiệm HIV trong lúc chuyển 

dạ. 
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3 Số phụ nữ mang thai được tư vấn và 

xét nghiệm HIV quay trở lại nhận kết 

quả; 

   

4 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV 

được phát hiện: 

- Trong thời gian mang thai 

- Phát hiện nhiễm HIV trong lúc 

chuyển dạ. 

   

5 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV 

được điều trị dự phòng bằng thuốc 

ARV từ trong thời gian mang thai. 

   

6 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV 

được điều trị dự phòng bằng thuốc 

ARV vào lúc chuyển dạ 

   

7 Số trẻ được điều trị dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con. 
   

8 Số trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV 

được hỗ trợ sữa ăn thay thế 
   

 

                                                                     Tủa Chùa, ngày       tháng       năm 2021 
 

NGƢỜI LẬP THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và đóng dấu) 
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