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V/v h ng n th hi n công tác
truyền thông phòng, chống
HIV/AIDS năm 2022
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i n n HIV/AIDS v n đ ng l g nh nặng b nh tật tại Vi t Nam. Theo báo
cáo củ đị ph ng hi n ó h n 213.800 ng ời nhiễm còn sống lũ tí h tử vong là
110.990 tr ờng hợp. Năm 2021 ả n c phát hi n h n 13.000 ng ời nhiễm HIV và
1.855 ng ời nhiễm HIV tử vong. Tr
đâ lâ nhiễm HIV Vi t Nam chủ yếu
lâ qu đ ờng máu nhóm nghi n hí h m tú v lâ qu đ ờng tình dục nhóm
phụ nữ mại dâm. Tuy nhiên, lây truyền qu đ ờng quan h tình dục nhóm nam
quan h tình dụ đồng gi i (M M) đ ng ó xu h ng tăng mạnh trong những năm
gần đâ . heo số li u giám sát trọng điểm IV năm 2014 tỷ l nhiễm HIV trung
bình trong nhóm n l 6 7% năm 2017 l 12 2% v năm 2020 l 13 3%. Nam
quan h tình dụ đồng gi i (M M) đ ng đ ợc cảnh báo là một trong những nhóm
ngu
hính ủa dịch HIV tại Vi t Nam hi n nay.
Truyền thông là một trong những bi n pháp chủ yếu trong phòng, chống
HIV/AIDS. Truyền thông không ch l m th đổi hành vi, nâng cao nhận thức của
ng ời dân về ngu
s lây truyền HIV và các bi n pháp phòng tránh, làm giảm
s kỳ thị và phân bi t đối xử v i ng ời nhiễm HIV/AIDS mà còn kết nối và thúc
đẩy các dịch vụ về d phòng hăm só v điều trị ho ng ời nhiễm HIV/AIDS,
cũng nh góp phần nâng cao trách nhi m và s quan tâm của các cấp, các ngành,
các tầng l p xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, từ đó đã góp phần
kiểm soát s gi tăng ịch HIV/AIDS Vi t Nam trong nhiều năm qu .
n ạnh đó theo kết quả Điều tr đ nh gi
Vi t N m (MIC ) năm 2020-2021 cho thấy:

mục tiêu trẻ em và phụ nữ

Ch 43.2% phụ nữ 15-49 tuổi có hiểu biết toàn di n về
HIV. Tỷ l này thấp h n phụ nữ 15-24 tuổi (39.8%). Nam
h n về HIV so v i nữ gi i nh ng ũng h có 54.1% nam gi
biết toàn di n về d phòng lây nhiễm HIV. Tỷ l này thấp h
tuổi (48.7%).
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d phòng lây nhiễm
gi i có hiểu biết tốt
i 15-49 tuổi có hiểu
n nam gi i 15-24
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Có t i 36.1% phụ nữ 15-49 tuổi ó th i độ phân bi t đối xử v i ng ời nhiễm
HIV. Tỷ l này nữ độ tuổi 15-24 là 36.6%. Nam gi i ó th i độ phân bi t đối xử
o h n nữ gi i đặc bi t nam gi i trẻ và mức 39.7%.
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Tỷ l ng ời đã xét nghi m HIV và biết kết quả xét nghi m của mình trong
12 thánng qua cả nam và nữ rất thấp ( nữ gi i 5.5% và nam gi i là 9.3%). Tỷ
l này thậm chí còn thấp h n phụ nữ và nam gi i trẻ.
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Ch 10.2% phụ nữ trong lần mang thai gần nhất đã đ ợ đề nghị, chấp nhận
xét nghi m và nhận đ ợc kết quả xét nghi m IV v đ ợc cung cấp thông tin hoặc
t vấn về HIV sau xét nghi m. Tỷ l này phụ nữ 15-24 tuổi thậm chí còn thấp
h n nhiều (7.7%)
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Mục tiêu Chiến l ợc kết thúc dịch b nh AID v o năm 2030 trong đó ần
đạt: 80% thanh niên 15-24 tuổi có hiểu biết đầ đủ về IV AID v 80% ng ời
dân 15-49 tuổi không kỳ thị, phân bi t đối xử v i ng ời nhiễm IV. Nh vậy, sau
h n 30 năm phòng hống HIV/AIDS hiểu biết củ ng ời dân Vi t Nam về HIV
v n còn nhiều hạn chế; kỳ thị và phân bi t đối xử v i IV đã đ ợc cải thi n nh ng
còn khá xa v i mụ ti u đã đặt r đến năm 2030.
Nhằm tăng ờng
h ng đến mụ ti u kết thú
hống IV AID đề nghị
đạo
đ n vị có liên quan
hống IV AID tại đị ph
I

I.
1.

V

hoạt động tru ền th ng phòng hống IV AID
ị h AID tại Vi t N m v o năm 2030, Cụ hòng
tế
t nh th nh phố tr thuộ rung ng h
tăng ờng triển kh i công tác tru ền th ng phòng
ng nh s u:

IỆ

V

i

1. u động s tham gia, ủng hộ ủ
ấp ủ Đảng hính qu ền
ấp
ng nh
tổ hứ hính trị xã hội v to n thể nhân ân cho công tác phòng,
chống HIV/AIDS thông qua
hoạt động tu n tru ền phổ biến
hủ tr ng
ủ Đảng hính s h, ph p luật ủ Nh n
về
ng t phòng hống
HIV/AIDS.
2. Nâng cao hiểu biết củ ng ời dân về HIV, giảm kỳ thị và phân bi t đối xử
v i ng ời nhiễm IV v ng ời ó h nh vi ngu
ễ bị lây nhiễm HIV.
3. Tăng nhu ầu sử dụng các dịch vụ d phòng, xét nghi m điều trị v
sóc HIV/AIDS.

hăm

2. Nhiệm v
- ăng ờng truyền thông vận động nhằm tạo đ ợc s đồng thuận, ủng hộ
và tham gia củ lãnh đạo Đảng Nh n c, chính quyền các cấp, các tổ chức chính
trị - xã hội, các Bộ, ngành liên quan trong vi c xây d ng, phổ biến và th c thi chủ
2

tr ng củ Đảng, chính sách, pháp luật củ Nh n
HIV/AIDS.

c về công tác phòng, chống
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- Đ ạng hóa các hình thứ v đổi m i ph ng thức th c hi n hoạt động
truyền th ng th đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép các hoạt động
truyền thông vào các cấu phần phòng, chống HIV/AIDS bao gồm d phòng v điều
trị HIV/AIDS giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, chống kỳ thị phân bi t đối xử
v i ng ời nhiễm IV AID th đổi h nh vi ngu
o nhóm ng ời có hành
vi ngu
o; quảng bá các dịch vụ phòng, chống IV AID thú đẩy mọi ng ời
chủ động phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời gi i thi u, quảng b những ph t
minh s ng kiến ũng nh
th nh t u trong ng t phòng hống IV AID
đến nhân dân cả n c và trên thế gi i, tạo niềm tin của nhân dân, củ Đảng và Nhà
n
đối v i s nghi p phòng hống IV AID góp phần nâng cao vị thế ủ
Vi t N m tr n thế gi i.
- Nâng cao kiến thức và kỹ năng tru ền th ng ho đội ngũ những ng ời làm
truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Sử dụng tất cả các l l ợng cộng tác viên
b n ng nh đ n vị tham gia truyền thông phòng, chống HIV AID trong đó lấy
l l ợng cán bộ y tế nói chung và y tế xã ph ờng, thôn bản làm nòng cốt trong
triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.
- Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ v
th ờng xuyên, kịp thời, minh bạ h hính x
ho
qu
thông tin, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, các s
phòng hống IV AID v phối hợp
qu n ó tr h nhi
giả li n qu n đến công tác phòng, chống HIV/AIDS.

cung cấp thông tin
n b o chí. Quản lý
cố trong ng t
m xử lý tin đồn, tin

- ăng ờng hu động các nguồn l đầu t ho ng t phòng hống
HIV/AIDS nhất là nguồn kinh phí đị ph ng
đ n vị và doanh nghi p ũng
nh lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vào các
h ng trình tru ền thông giáo dục sức khỏe khác.
II. GIẢI

Ủ

1. ăng ờng truyền thông cả về bề rộng ũng nh
v i từng nhóm đối t ợng.

hiều sâu để phù hợp

2. Đổi m i th ng đi p và kênh truyền thông cho phù hợp v i xu h
truyền thông hi n nay. Tập trung sử dụng truyền thông công ngh kỹ thuật số.

ng

3. Tri t để lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng hống IV AID
v o
lĩnh v c sức khỏe và xã hội khác trong các s ki n truyền thông, các hội
nghị, hội thảo, cuộc họp...

3

4. u động và sử dụng nguồn kinh phí nh n
trung ng đị ph ng
nguồn tài trợ và xã hội hóa cho hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.
ĐIỆ VÀ
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1. Nội dung và hông điệp
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- Tình hình dịch HIV/AIDS Vi t Nam: Dịch HIV tiếp tục diễn biến ngày
càng phức tạp. Đ ờng lây truyền IV đ ng th đổi qua quan h tình dục không an
toàn trong cả các nhóm nam quan h tình dụ đồng gi i ng ời chuyển gi i ng ời
sử dụng ma túy tổng hợp ng ời bán dâm và bạn tình của
nhóm đối t ợng trên.
Từ đó ảnh báo dịch HIV sẽ ngày càng tr nên khó kiểm soát.
hu

en

- C văn bản quy phạm pháp luật v
qu định m i li n qu n đến phòng
chống IV AID trong đó ó Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng,
chống HIV/AIDS; Nghị định số 63 2021 NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
qu định chi tiết thi hành Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ng ời (HIV/AIDS).
Chiến l ợc quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.
vấn và xét nghi m HIV bao gồm xét nghi m HIV tại cộng đồng, t xét
nghi m HIV và xét nghi m nhiễm m i HIV.
- Điều trị nghi n các chất dạng thuốc phi n bằng thuốc Methadone: Lợi ích
củ điều trị nghi n các chất dạng thuốc phi n bằng thuốc Methadone, tuân thủ điều
trị ũng nh vi c cấp thuốc Methadone nhiều ng
ho ng ời b nh mang về.
- Điều trị d phòng tr c ph i nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP): Lợi ích
ũng nh s cần thiết
h th m gi ũng nh tuân thủ điều trị.
- Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV): Lợi ích củ điều trị s m bằng
thuốc ARV và tuân thủ điều trị. Vi t N m đã l một trong ít n c có chất l ợng
điều trị ho ng ời nhiễm IV đứng h ng đầu thế gi i thông qua vi c kiểm soát
đ ợc tải l ợng vi rút
i ng ỡng phát hi n v i tỷ l rất cao. Vi t N m ũng l số
ít n
đã hu ển đổi thành công từ vi điều trị HIV chủ yếu bằng nguồn vi n trợ
sang nguồn bảo hiểm y tế đảm bảo s bền vững không ch ho h ng trình v ả
b nh nhân th m gi điều trị.
- Giải ph p v ợt qua các thách thức trong dịch Covid-19 để tiếp cận các dịch
vụ d phòng điều trị HIV liên tục bao gồm các mô hình hay, các sáng kiến của h
thống cung cấp dịch vụ, vai trò cộng đồng ũng nh s quan tâm của các nhà lãnh
đạo trong bối cảnh dịch Covid-19 bao gồm cả
h ng d n và triển khai các
4

h ng d n để khách hàng có thể tiếp cận đ ợc v i các dịch vụ điều trị Methadone,
ARV một cách liên tục.
thành t u trong công tác phòng hống
s y tế
nhân điển hình trong công tác
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- Thông tin, truyền thông về
HIV/AIDS, tấm g ng thầy thuố
phòng hống IV AID .
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Sử dụng Bộ th ng đi p
bản về HIV/AIDS và bộ th ng đi p truyền thông
ho M M đã xâ
ng năm 2018 v 2020.
- Các t nh, thành phố tham khảo
th ng đi p và phổ biến cho các nhóm
cộng đồng, phòng khám tham khảo sử dụng và xây d ng th ng đi p truyền thông
phù hợp v i đặ tr ng văn hó ủa t nh.
- Th ng đi p xây d ng cần ngắn gọn, xúc tích, cập nhật xu thế của gi i trẻ.
Đối v i mỗi t nh thì nhóm cộng đồng, CBO xây d ng th ng đi p truyền thông cho
cộng đồng MSM của t nh đó l phù hợp và có s hỗ trợ chuyên môn y tế từ CDC
t nh, thành phố.
Một số ví dụ về th ng đi p truyền th ng bản:
a) Sử dụng bao cao su mỗi lần quan h tình dục:
“Bao cao su khỏe. Hai người vui”
“Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su”
b) Sử dụng b m kim ti m sạch:
“D ng chung b m kim iêm – Nguy c nhi m H ”
“
“H

ng d ng chung bạn nh ”
iêm ch ch an o n”

c) Điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiên bằng thuốc Methadone
“Methadone – i u hu c v ng cho người nghiện ch
“Methadone – H i sinh cuộc đời bạn”
“Bạn mu n

bỏ he oin – Methadone s gi p bạn”

d) PrEP - D phòng tr

ph i nhiễm HIV:

“P EP. Một viên mỗi ng , đánh ba H ”
“P EP. Mỗi viên mộ ng , đánh ba lo lắng”
“S ng hiện đại, ngại gì P EP”
“PrEP hôm nay, hạnh phúc mai sau”
“P EP fo love”
5

dạng hu c phiện”

e) Xét nghi m HIV
“Tôi đ x nghiệm, còn bạn?”
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“ ảm bảo iêng ư, ự mình xét nghiệm”
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Xét nghi m HIV tại cộng đồng: “An tâm. Tin cậy. Nhanh nhạy. Sẻ chia”
e_
22
/03

“Tôi đi x nghiệm HIV vì mu n bảo vệ những người ôi êu hư ng”
“Xét nghiệm HIV thế hệ mới, bạn đ
xưa chờ đợi mỏi mòn
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“Ng

hử chưa?”

Không dao kéo, chẳng kim tiêm
Ch ch nhanh đầu ngón không đau đâu m !”
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Ngày nay chính xác chỉ sau hai tuần*

f) Điều trị ARV
“Không phát hiện = Không lây truy n” (K=K/ U=U)
“ i u trị HIV sớm, cho hạnh phúc b n lâu”
g) Chemsex: “Hi Fun – đ có P EP”
2. Hình thức:
2.1. Truyền thông đại chúng
- Tổ chức sản xuất và phổ biến
tin b i h ng trình hu n đề, chuyên
mục, phóng s , phim ngắn về phòng, chống IV AID … tr n Đ i ph t th nh
truyền hình t nh, thành phố
Đ i ph t th nh tru ền hình huy n, thị xã ũng nh
h thống truyền th nh xã ph ờng. ăng ờng truyền th ng qu
h ng trình
giải trí trên truyền hình
h ng trình quảng o
h ng trình tọ đ m
gi o l u v i những ng ời nổi tiếng về HIV/AIDS... Xây d ng chuyên trang,
chuyên mụ đăng tải tin, bài viết... trên
b o in b o đi n tử ủ đị ph ng.
- Sử dụng
tr ng th ng tin đi n tử của h thống ngành y tế v
qu n
đ n vị nh l một kênh thông tin chính thức cung cấp tin tức, kiến thức và tài li u
phục vụ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
2.2. T

ền thông

ạng

hội

- Truyền thông tr c tuyến qua mạng xã hội: ăng ờng truyền thông về
phòng, chống HIV/AIDS trên h thống mạng xã hội nh (Facebook, Zalo, TikTok,
outube Viber Lotus…); tin nhắn đi n thoại; các loại hình truyền thông trên nền
tảng Internet; th ng qu
th ng đi p hi u quả o nh : Infogr phi vi eo lip
audioclip.

6

:44

- ăng ờng kết nối các trang mạng xã hội củ đị ph ng v i các trang
mạng xã hội của Cụ
hòng hống IV AID nh : F np ge hòng hống
IV AID Vi t N m…
16
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2.3. Truyền thông trực tiếp và truyền thông nhân sự kiện
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- Tổ chức truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm về HIV/AIDS tại gia
đình v ộng đồng. Lấy l l ợng y tế xã và thôn bản làm nòng cốt, giao nhi m vụ
v định kỳ kiểm tra, giám sát kết quả và hi u quả các hoạt động truyền thông.
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- Lồng ghép v đẩy mạnh truyền th ng t vấn qu
s cung cấp dịch vụ y
tế nhất l
s cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS
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- Tổ chức truyền thông nhân s ki n đặc bi t là h ng h nh động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS, Ngày Thế gi i phòng, chống HIV/AIDS, Tháng cao
điểm d phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và các s ki n khác tại
địa
ph ng đ n vị.
tạ

n ng

n ng ự

h đội ng

h ng i n

n ộ t

ền

thông iết ề
- Định kỳ cung cấp th ng tin ho đội ngũ phóng vi n viết về IV AID để
định h ng và cung cấp thông tin thông qua tổ chức gặp mặt báo chí/họp báo, giao
ban, tập huấn, tổ chứ đi th địa hoặc gửi thông tin tr c tiếp t i các phóng viên.
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng l c cho cán bộ làm công tác truyền thông y
tế tại địa ph ng (chú ý tuyến xã và thôn bản);
- Tập huấn truyền thông, cung cấp th ng tin ho ng ời phát ngôn và lãnh
đạo đ n vị, cán bộ truyền thông các cấp, l u ý n bộ truyền th ng trong
s
khám chữa b nh.
n

t

nh n

n t i iệ t

ền thông

- Sản xuất nhân bản các tài li u truyền th ng
i các hình thức thích hợp
chuyển ho
s cung cấp dịch vụ, các tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền
thông phòng, chống IV AID để phân phối ho
đối t ợng đí h.
- Xây d ng và phổ biến
th ng đi p phòng, chống HIV/AIDS qua các
ph ng ti n và tài li u truyền thông khác: Xây d ng các cụm panô, khẩu hi u, treo
băng r n tại
đị điểm công cộng ó đ ng ng ời qua lại nh
trụ đ ờng giao
thông chính, các bến xe, công viên; cửa ngõ thành phố xã ph ờng, thôn, ấp, bản và
cổng
qu n đ n vị tr ờng học, b nh vi n; Phổ biến các ấn phẩm truyền
thông phòng, chống IV AID kh nh áp phích, tranh gấp, tờ r i s h mỏng về
phòng, chống HIV/AIDS.
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
địa ph

ng năm 2022 sử dụng từ các

:44

Kinh phí hoạt động truyền thông y tế
nguồn sau:

/20
22

16
:30

- Kinh phí s nghi p y tế đ ợc phân bổ cho các hoạt động truyền thông giáo
dục sức khỏe củ đị ph ng;
ng trình mụ ti u đ ợc rung

Hu

e_
22
/03

- Kinh phí truyền thông thuộc các h
phân bổ ho địa ph ng (nếu có).

địa

ai

- Kinh phí từ đề n đảm bảo tài chính phòng, chống HIV/AIDS củ
ng đã đ ợc phê duy t.

uy
e

nH

ph

ng

hu

en

h.v

aa

c_

Ng

- Kinh phí hu động từ các doanh nghi p cho các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS.
- Kinh phí hu động từ các d án và nguồn hợp pháp khác.
VI. TỔ CH C THỰC HIỆN
r n
s h ng d n các hoạt động tăng ờng công tác truyền thông
phòng, chống IV AID . Đề nghị
tế
t nh/thành phố tr c thuộc Trung
ng ăn ứ mục tiêu, nhi m vụ và vốn đã đ ợ gi o định h ng nội dung hoạt
động theo h ng d n củ rung ng tình hình ịch HIV, các dịch vụ tr n địa bàn,
nguồn l c hi n ó để tăng ờng hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS
và tổ chức triển khai có hi u quả công tác phòng, chống HIV/AIDS của t nh/thành
phố phối hợp và ch đạo
đ n vị triển khai th c hi n.
Trong quá trình th c hi n, nếu ó khó khăn v ng mắ đề nghị liên h
hòng D phòng lâ nhiễm IV - Cục Phòng, chống IV AID địa ch : Toà nhà
Tổng cục Dân số - Kế hoạ h hó gi đình Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ đình 2
Nam Từ Liêm Hà Nội; Đi n thoại: 0243.736.7143.
Trân trọng cảm n./.

Nơi nhận
- Nh tr n;
- Cụ tr ng (để b o o);
- CDC
t nh th nh phố (để phối hợp);
- L u: V D .
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