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QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính
cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn
tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020
tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Ban hành đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng
chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 850/SYT-TTr ngày 19/ 5 /2016.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Kế hoạch thực hiện Đề án
bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh
Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND
tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và
Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp,

Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên
quan và UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện, Thành, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH, VX3.
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1268 /QĐ-UBND ngày 31/ 05/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)
Thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”, UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch thực
hiện Đề án với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện
thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến
năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại tỉnh Phú Thọ.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đảm bảo tỷ lệ tăng ngân sách nhà nước ở địa phương thông qua Chương
trình mục tiêu Y tế - Dân số tăng dần qua các năm đến năm 2020.
- Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước
ở địa phương, đảm bảo được cơ bản nhu cầu kinh phí cho hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
- Huy động nguồn viện trợ quốc tế đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng chi phí cho các
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2016, 25% vào năm 2020.
-. Đảm bảo 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp.
- Đảm bảo 80% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo
quy định vào năm 2016 và đạt 100% vào năm 2020.
- Đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được
theo các quy định hiện hành.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI
ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Các nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Nhóm hoạt động 1 - Dự phòng và can thiệp giảm hại:
1.1.1. Chỉ tiêu đến năm 2020: Tỷ lệ người dân 15-49 tuổi hiểu đúng, có kiến
thức và thực hành về các cách dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80%. Tăng tỷ lệ người
dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV lên 80%. Tăng tỷ lệ người
NCMT tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm lên 90%; tỷ lệ PNBD tiếp cận với
chương trình bao cao su lên 90%; đảm bảo 80% người nghiện chất dạng thuốc phiện
có hồ sơ quản lý trong tỉnh được điều trị methadone.
1.1.2. Nội dung triển khai:
- Tăng cường truyền thông thường xuyên, sâu rộng, có chủ đích, hướng tới
từng nhóm đối tượng trong cộng đồng. Đa dạng hóa về nội dung, hình thức, kênh
tuyên truyền và cách tiếp cận phù hợp, hiệu quả để nâng cao nhận thức và thay đổi
hành vi bền vững cho người dân về phòng, chống HIV/AIDS.
- Mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng các dịch vụ can thiệp giảm tác hại
dự phòng lây nhiễm HIV. Triển khai điều trị methadone vào trong trung tâm cai
nghiện, giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam do ngành Công an và Lao động,
thương binh - xã hội quản lý; triển khai các mô hình phân phát bao cao su, bơm kim
tiêm theo hướng dẫn của chương trình quốc gia.
- Tiếp tục củng cố mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS các tuyến. Xây dựng
và nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng, cộng tác viên tình
nguyện. Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành và các địa phương trong quản
lý, chăm sóc, hỗ trợ người NCMT, PNBD.
1.2. Nhóm hoạt động 2 - Điều trị người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây
truyền HIV từ mẹ sang con:
1.2.1. Chỉ tiêu đến năm 2020: 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng
nhiễm của bản thân; 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm được điều trị
ARV; 90% người điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng lây truyền. 70%
phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV; 100% phụ nữ mang thai nhiễm
HIV được phát hiện và con của họ được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con, khống chế tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con ở mức dưới 2%.
1.2.2. Nội dung triển khai:
- Mở rộng phạm vi cung cấp, đảm bảo tính liên tục và dễ tiếp cận của dịch
vụ tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện; dịch vụ điều trị ARV, điều trị nhiễm trùng
cơ hội, dự phòng lao cho người nhiễm HIV, dự phòng lây truyền mẹ con.
- Củng cố hệ thống chuyển tuyến, chuyển tiếp người nhiễm HIV/AIDS từ
trạm y tế xã, phường tới các phòng khám ngoại trú điều trị ARV tại Trung tâm
phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện.

- Thực hiện quản lý thai sản và tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ trong thời
kỳ mang thai nhằm phát hiện các trường hợp phụ nữ mang thai có HIV(+) và thực
hiện quy trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
- Quản lý điều phối chương trình tư vấn, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS giữa
các phòng khám ngoại trú điều trị ARV và các cơ sở dịch vụ hỗ trợ khác (tư vấn
xét nghiệm tự nguyện, dự phòng và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình
dục, Lao…) trên địa bàn tỉnh để phối hợp nâng cao hiệu quả chương trình. Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử
dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS theo quy định hiện hành.
- Lồng ghép các hoạt động theo dõi và chăm sóc người nhiễm HIV tại cộng
đồng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở. Phối hợp chặt
chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn
diện HIV/AIDS.
1.3. Nhóm hoạt động 3 - Xét nghiệm và Giám sát dịch HIV/AIDS:
- Củng cố, kiện toàn hệ thống xét nghiệm HIV/AIDS. Mở rộng độ bao phủ
xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV và xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS. Cải
thiện chất lượng xét nghiệm và phân cấp mạng lưới phòng xét nghiệm khẳng định
HIV tới 70% các huyện, thị, thành. Duy trì, cung cấp dịch vụ xét nghiệm CD4, xét
nghiệm tải lượng vi rút, xét nghiệm lao, xét nghiệm STIs và lấy mẫu, xét nghiệm
PCR nhằm thực hiện điều trị ARV kịp thời, hiệu quả. Triển khai hệ thống quản lý
thông tin phòng xét nghiệm.
- Xây dựng và triển khai giám sát dịch HIV thường xuyên với chất lượng
ngày càng được nâng cao, lồng ghép giám sát hành vi lây nhiễm HIV đối với các
nhóm dân cư, đặc biệt các nhóm có hành vi nguy cơ cao. Tăng cường năng lực
phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo diễn biến và xu hướng dịch.
1.4. Nhóm hoạt động 4 - Tăng cường năng lực hệ thống, đảm bảo tính bền
vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS:
- Đảm bảo đủ số lượng cán bộ tham gia triển khai công tác phòng, chống
HIV/AIDS tại các tuyến y tế theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Đào tạo, tập
huấn tăng cường năng lực cho đội ngũ này.
- Tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát
và chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại các tuyến y tế.
- Lồng ghép và kết nối cung cấp dịch vụ gồm triển khai phân phát bơm kim
tiêm, bao cao su với tư vấn xét nghiệm tự nguyện; tư vấn xét nghiệm chẩn đoán
sớm HIV với các dịch vụ khám chữa bệnh tại mạng lưới y tế cơ sở…
- Kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá việc triển khai các hoạt động
phòng, chống HIV/AIDS. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý

chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu để cung cấp
thông tin và tài liệu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.
2. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 51.956.670.000 VNĐ, trong đó:
2.1. Theo nhóm hoạt động:
Nhóm hoạt động

1. Dự phòng và can thiệp giảm hại
2. Điều trị người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây
truyền HIV từ mẹ sang con
3. Giám sát dịch HIV/AIDS
4. Tăng cường năng lực hệ thống, đảm bảo tính bền
vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Tổng số
2.2. Theo nguồn ngân sách
Nguồn ngân sách

Nguồn CTMT y tế, dân số
Nguồn hỗ trợ quốc tế
Nguồn ngân sách địa phương
Nguồn Bảo hiểm y tế thanh toán
Nguồn người dân tự chi trả
Tổng số

Kinh phí
Số tiền (nghìn
Tỷ lệ %
đồng)
12 443 200
23,9
35 047 580

67,4

4 465 890

8,7

51 956 670

100

Kinh phí
Số tiền (nghìn
Tỷ lệ %
đồng)
5 244 520
10,1
15 414 000
29,6
11 735 169
22,6
11 773 665
22,7
7 789 316
14,9
51 956 670
100

(Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm)
- Nguồn CTMT Y tế, dân số: cung ứng vật tư, dụng cụ can thiệp giảm hại dự
phòng lây nhiễm HIV, quản lý giám sát dịch theo quy định của Bộ Y tế.
- Nguồn hỗ trợ Quốc tế (Dự án Quỹ Toàn cầu): cung ứng thuốc chữa bệnh
toàn bộ đến hết năm 2017 và một phần các năm tiếp theo.
- Nguồn ngân sách của tỉnh đảm bảo các hoạt động tối thiểu về truyền thông
tại các tuyến; xét nghiệm HIV miễn phí trong giám sát dịch và cho phụ nữ có thai
theo quy định của Luật về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm
miễn dịch mắc phải ở người số 64/2006/QH11; hoạt động liên ngành phòng, chống
HIV/AIDS; hỗ trợ nhân viên tiếp cận cộng đồng, tình nguyện viên, đồng đẳng viên
thực hiện các hoạt động vận động, can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tại cộng
đồng...

- Nguồn Bảo hiểm y tế thanh toán: đảm bảo chi phí khám, điều trị HIV/AIDS
bao gồm cả ARV theo quy định hiện hành (khi Dự án Quỹ Toàn cầu kết thúc tài trợ,
dự kiến từ năm 2018).
- Nguồn người dân tự chi trả: đảm bảo chi trả toàn bộ (với người không
tham gia BHYT), hoặc đồng chi trả (với người tham gia BHYT) chi phí khám, điều
trị HIV/AIDS và thuốc điều trị ARV theo quy định hiện hành (khi Dự án Quỹ Toàn
cầu kết thúc tài trợ, dự kiến từ năm 2018).
III. CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HIỆU
QUẢ KINH PHÍ
1. Nhóm giải pháp về huy động kinh phí
1.1. Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước ở địa phương cho các hoạt
động thiết yếu, có hiệu quả để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS. Tăng tính chủ động của các ban, ngành, đoàn thể trong việc huy
động và bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi,
địa bàn quản lý.
1.2. Phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm của các địa phương, đơn vị
trong đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương, đơn vị:
- Xây dựng và ban hành quy định về vai trò, trách nhiệm của các địa
phương, đơn vị trong việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho các hoạt động
phòng, chống HIV/AIDS.
- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS là một trong những mục
tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS là các hoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị.
1.3. Huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho các
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:
- Xây dựng và ban hành các quy định, cơ chế về vai trò, trách nhiệm của các
doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt
động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.
1.4. Tăng cường chi trả các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn
đóng góp của người sử dụng dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV/AIDS:
- Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2015-2020 theo Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 14/7/2015 của UBND

tỉnh, nhằm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ phòng, chống
HIV/AIDS.
- Thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người nhiễm
HIV khi tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, vận động và hỗ
trợ người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.
- Mở rộng tiếp thị xã hội bao cao su, bơm kim tiêm và các vật tư phòng,
chống HIV/AIDS.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử phạt vi phạm hành chính trong
công tác phòng, chống HIV/AIDS và có cơ chế sử dụng nguồn thu từ hoạt động này.
2. Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí
2.1. Xây dựng cơ chế điều phối, phân bổ nhằm kiểm soát hiệu quả các nguồn
kinh phí huy động được:
- Hoàn thiện tiêu chí và cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí của địa phương cho
Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và các nguồn kinh phí huy động khác phù
hợp với tình hình dịch, tình hình kinh tế - xã hội.
- Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan đầu mối về phòng,
chống HIV/AIDS, các sở, ngành, các nhà tài trợ và liên tục cập nhật về các lĩnh
vực, địa bàn và đối tượng cần ưu tiên can thiệp nhằm chủ động bố trí và điều phối
nguồn lực hợp lý cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Xây dựng lộ trình tiếp nhận các hoạt động và dịch vụ phòng, chống
HIV/AIDS có hiệu quả được thực hiện bởi kinh phí của các nhà tài trợ quốc tế theo
từng giai đoạn, lĩnh vực và địa bàn.
2.2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí:
- Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường
vai trò giám sát của UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ
nạn ma túy, mại dâm các cấp đối với việc thực hiện các giải pháp huy động, quản
lý và sử dụng các nguồn tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.
- Định kỳ, các cơ quan tài chính và kế hoạch đầu tư phối hợp với cơ quan
đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS cùng cấp tiến hành kiểm tra, giám sát công
tác quản lý tài chính của các chương trình, dự án và của các cơ quan, đơn vị tham
gia phòng, chống HIV/AIDS.
3. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý chương trình nhằm tối
ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí
- Củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực của các cơ quan đầu mối
về phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến nhằm tăng cường điều phối tập trung và

có hiệu quả các nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các
cấp, các ngành, đơn vị.
- Định kỳ nghiên cứu xác định ưu tiên trong phòng, chống HIV/AIDS (địa
bàn, lĩnh vực, hoạt động, đối tượng) để có sự phân bổ kinh phí hợp lý.
- Đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS thành nhiệm vụ thường xuyên, liên
tục của các cấp, các ngành, các đoàn thể và được thực hiện bởi các nguồn kinh phí
thường xuyên của tỉnh và các địa phương. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, các phong trào,
các cuộc vận động quần chúng của địa phương.
- Thiết lập và mở rộng các mô hình cung cấp dịch vụ, mở rộng các hình thức
cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, tạo điều kiện cho người nhiễm HIV
được tiếp cận sớm với các dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.
- Huy động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng
đồng tham gia cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí
tự huy động.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh công tác
chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính và các sở,
ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ chế, các giải pháp huy động
tài chính cụ thể cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm cả việc huy
động các nguồn viện trợ.
- Phối hợp với Sở Tài chính hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh cân đối bố
trí nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đảm bảo thực
hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến
năm 2020 theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng,
chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các đơn vị liên quan tổ chức
triển khai các nội dung thuộc đề án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Đề án
theo quy định.
2. Sở Tài chính: - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế đề
xuất dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS;
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.

- Thẩm định kinh phí do các cơ quan liên quan gửi Sở Tài Chính về mức chi
tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban
hành theo thẩm quyền.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính
nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư
và thực hiện việc phân bổ, điều phối các nguồn đầu tư cho hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan
liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của
Chính phủ về “Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương
trình phát triển kinh tế - xã hội”.
4. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, với các cơ
quan liên quan và các địa phương xây dựng cơ chế, giải pháp cụ thể huy động tài
chính cho công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về HIV/AIDS trên các phương
tiện thông tin đại chúng và thông tin tuyên truyền ở cơ sở theo thẩm quyền. Chỉ
đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh thực hiện thông tin,
truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS thường xuyên bằng nguồn ngân sách
hàng năm của các cơ quan, đơn vị.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn ngành xây dựng kế hoạch
huy động nguồn kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong
trường học; sử dụng có hiệu quả kinh phí phòng, chống HIV/AIDS huy động được.
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tài
chính, chỉ tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS trong các nhà trường bằng nguồn kinh
phí thường xuyên của đơn vị theo thẩm quyền.
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính, Ngân
hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện các
cơ chế, chính sách hỗ trợ cho vay vốn và tổ chức tạo việc làm đối với người nhiễm
HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người đang tham gia điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa
phương, đơn vị tạo điều kiện để nhiều người nhiễm HIV/AIDS và người bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận được các chính sách xã hội hiện hành dành cho
những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương.
7. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các đơn
vị trực thuộc thực hiện chi trả một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS qua hệ
thống bảo hiểm, theo quy định của pháp luật. Khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh mở
rộng độ bao phủ BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, với các
cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng các giải pháp cụ thể huy động tài
chính cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có lồng ghép các nội dung

phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở vui chơi giải trí, khu công cộng, bến tàu,
bến xe, công viên, vườn hoa, nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn...Triển khai rộng khắp
phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
Đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào, cuộc vận động quần
chúng, các sinh hoạt tại cộng đồng ở cơ sở.
9. Các Sở, ban, ngành khác lồng ghép các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS theo quy định của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy
giảm miễn dịch mắc phải ở người vào nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Ngoài
nguồn kinh phí được giao, chủ động huy động nguồn kinh phí hợp pháp theo quy
định của pháp luật để bổ sung nguồn tài chính cho các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS của đơn vị. Định kỳ báo cáo mức huy động kinh phí bổ sung về Sở Y tế
để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân cấp
tỉnh: Chủ động tham gia triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án theo chức năng,
nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình. Phối hợp với ngành Y tế và các ngành
liên quan khác cùng cấp huy động các tổ chức xã hội dựa vào cộng đồng tham gia
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí huy động được. Triển
khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia Phòng, chống HIV/AIDS tại cộng
đồng dân cư”. Đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào, các
cuộc vận động quần chúng, các sinh hoạt cộng đồng dân cư.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Kế hoạch thực
hiện Đề án bảo đảm cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 20162020 của tỉnh, xây dựng Kế hoạch để triển khai trên địa bàn phù hợp với định
hướng phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS
của địa phương. Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp và kế hoạch thực hiện trên địa bàn; xây dựng và xác lập các mục tiêu
phòng chống HIV/AIDS trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngoài nguồn ngân sách tỉnh cấp, các địa phương chủ động đầu tư ngân sách, nhân
lực, cơ sở vật chất cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường kiểm
tra, giám sát và đánh giá triển khai Kế hoạch trên địa bàn; báo cáo định kỳ về Sở Y
tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động
phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu
các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan
liên quan triển khai thực hiện./.
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