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AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra
ARV Thuốc kháng vi rút
CBO Tổ chức dựa vào cộng đồng
CGN Người chuyển giới nữ
CCM Ban Điều phối quốc gia Quỹ Toàn cầu
HIV Vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người  
ISDS Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội
KP Nhóm chính (nói về nhóm người nghiện chích ma túy; người

bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới và người chuyển giới)
LIFE Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống
MSM Nam có quan hệ tình dục đồng giới
NCH Người có H (người nhiễm HIV)
NCMT Nghiện chích ma túy
ODA Chương trình hỗ trợ phát triển chính thức
OPC Phòng khám ngoại trú
PNBD Phụ nữ bán dâm
PrEP Dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV
PEP Dự phòng sau phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV
SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng
TCXH Tổ chức xã hội
TG Người chuyển giới
TTYT Trung tâm Y tế
UNAIDS Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS 
VCSPA Diễn đàn Hỗ trợ các Cộng đồng dễ bị Tổn thương Việt Nam.
VNGO Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam
VNPUD Mạng lưới các nhóm tự lực hỗ trợ người sử dụng ma túy Việt Nam
VNMSM-TG Mạng lưới nam có quan hệ tình dục đồng giới – 
 chuyển giới Việt Nam
VNP+ Mạng lưới người nhiễm HIV Việt Nam
VNTG Mạng lưới người chuyển giới Việt Nam
VNSW Mạng lưới các nhóm tự lực hỗ trợ người bán dâm Việt Nam
VUSTA Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
WHO Tổ chức Y tế Thế giới
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Kính thưa quý vị!

Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trong hệ thống Liên hiệp các Hội 
Khoa hoc và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực 
trong hoạt động phòng chống COVID-19, trong đó có thể kể tới vai trò tuyên truyền giáo 
dục hướng dẫn cho người dân về các biện pháp phòng dịch, huy động nguồn lực hỗ trợ 
công tác chống dịch tuyến đầu và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất của các 
đợt dịch, nghiên cứu chuyển giao và nhanh chóng đưa vào sản xuất các sản phẩm phòng 
dịch (như thiết bị bảo hộ, chế phẩm khử khuẩn, thuốc hỗ trợ điều trị) và tham gia đóng 
góp ý kiến cho chính phủ về các chiến lược phòng dịch phù hợp với thực tiễn.

Dự án VUSTA giai đoạn 2021-2023 được triển khai đúng vào thời kỳ vô cùng khó 
khăn thách thức, đặc biệt với diễn biến phức tạp của dịch ở các tỉnh phía nam vừa qua. 
Mặc dù vậy, Ban quản lý dự án, các tổ chức triển khai dự án và các tổ chức dựa vào cộng 
đồng tại 15 tỉnh, thành phố đã hết sức nỗ lực, nhanh chóng chuyển đổi hình thức hoạt 
động sang trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của dự án. Sau một 
năm triển khai dự án đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra, công tác phòng, chống 
HIV/AIDS tại 15 tỉnh, thành phố của dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Bên cạnh đó, dự án còn huy động được nguồn kinh phí bổ sung cho công tác chống 
dịch COVID-19 và triển khai kịp thời các biện pháp thích ứng hiệu quả, giúp giảm 
thiểu tác động tiêu cực của dịch lên kết quả của dự án. Các đối tượng đích của dự án 
đã được hỗ trợ và được bảo vệ trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, khó lường. 

Trong thời gian tới, dự án VUSTA và các tổ chức KH&CN trực thuộc cần tiếp 
tục phát huy những kết quả đã làm được, một mặt đảm bảo triển khai hoạt động bình 
thường của dự án và đạt chỉ tiêu cam kết với nhà tài trợ, mặt khác thông qua dự án 
phải xây dựng được năng lực và trang bị kiến thức, kỹ năng giúp cho cộng đồng có 
khả năng tự lực ứng phó với dịch COVID-19 và các dịch tương tự. 

Dự án cần phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Liên hiệp 
Hội tại 15 tỉnh, thành phố của dự án nhằm duy trì bền vững kết quả sau khi triển khai 
tại địa phương, góp phần củng cố hoạt động y tế công cộng và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân ở cấp cơ sở.

Những bài học kinh nghiệm của dự án cần được tài liệu hóa một cách khoa học 
và chia sẻ rộng rãi cho các tổ chức cộng đồng, các địa phương và tổ chức quốc tế, trở 
thành bằng chứng để minh chứng cho vai trò tích cực của cộng đồng, của khối các tổ 
chức trực thuộc VUSTA trong công tác phòng, chống dịch, phát triển hoạt động chăm 
sóc sức khỏe nhân dân và y tế dự phòng dựa vào cộng đồng.  

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
CHỦ TỊCH
TSKH. PHAN XUÂN DŨNG

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI  
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
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Dự án tiếp cận và cung cấp  gói dịch vụ 
dự phòng HIV (3 dịch vụ) cho 48.854 
khách hàng (đạt 98,5% chỉ tiêu), xét 
nghiệm cho 45.050 người, phát hiện 
989 ca HIV+ mới (tỷ lệ dương tính là 
2,2%) và 954 người được kết nối điều trị 
ARV đạt 96,5% số người được chẩn đoán 
HIV dương tính)

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức 
tạp, 80 CBO với 763 tiếp cận viên đã 
vượt khó khăn, thực hiện 43.753 
xét nghiệm sàng lọc HIV, cấp phát 
4.531.317 bơm kim tiêm, 4.293.721 
bao cao su, 2.196.628 gói chất bôi trơn 
và thu gom 1.314.832 bơm kim tiêm đã 
qua sử dụng.    

Hỗ trợ phí khám và điều trị STI 
cho 1.680 người, dịch vụ điều trị 
Methadone cho 4.419 người, xét 
nghiệm trước điều trị ARV cho 1.066 
người và mua bảo hiểm y tế cho 200 
khách hàng gặp khó khăn.
(Dự án Covid - 19)

Dự án tiếp cận và cung cấp  gói dịch vụ dự 
phòng HIV (3 dịch vụ) cho 48.854 khách 
hàng (đạt 98,5% chỉ tiêu), xét nghiệm cho 
45.050 người, phát hiện 989 ca HIV+ mới 
(tỷ lệ dương tính là 2,2%) và 954 người 
được kết nối điều trị ARV đạt 96,5% số 
người được chẩn đoán HIV dương tính)

Dự án tiếp cận và cung cấp  gói dịch vụ dự 
phòng HIV (3 dịch vụ) cho 48.854 khách 
hàng (đạt 98,5% chỉ tiêu), xét nghiệm cho 
45.050 người, phát hiện 989 ca HIV+ mới 
(tỷ lệ dương tính là 2,2%) và 954 người 
được kết nối điều trị ARV đạt 96,5% số 
người được chẩn đoán HIV dương tính)

Phối hợp với VAAC và US CDC, tổ chức 
hội thảo trực tuyến “Vượt qua COVID-19 
– Duy trì hoạt động chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh 
bình thường mới” với sự tham gia hơn 
170 đại biểu. 

Tiến hành 12 điều tra theo phương 
pháp chọn mẫu dây chuyền (RDS) được 
tiến hành tại 11 tỉnh, trong đó 4 với 
nhóm MSM và chuyển giới nữ và 8 với 
nhóm nghiện chích ma túy.  

Vận động thành công Quỹ Toàn cầu tài 
trợ 992.067 USD nhằm nâng cao năng 
lực ứng phó và giảm thiểu tác hại  
của dịch COVID-19 trong giai đoạn 
2021-2023. 

Linh hoạt trong giám sát hỗ trợ trong 
bối cảnh dịch Covid-19, Dự án đã giám 
sát trực tuyến và hỗ trợ kỹ thuật cho 44 
CBO tại 15 tỉnh thành phố.

Tổ chức 5 lớp tập huấn trực tuyến về 
viết đề xuất xin tài trợ nhỏ về bệnh lao 
và STI cho CBO và mạng lưới, mỗi lớp có 
100 - 150 điểm cầu tham gia.  

Phối hợp với VAAC, tổ chức hội thảo 
tham vấn cộng đồng về dự thảo nghị 
định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện 
xác định tình trạng nghiện ma túy, với 
sự tham gia của 40 đại biểu. 

1 2 3

1 1 14 5 6

7 8 9

CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2021



5
BÁO CÁO  

THƯỜNG NIÊN 2021

1. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VUSTA – QUỸ TOÀN CẦU 

Sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của các 
TCXH và cộng đồng đã được ghi nhận trong các 
báo cáo quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS . 
Trong hoạt động dự phòng, các CBO đã tiếp cận 
và tuyên truyền vận động các nhóm đối tượng 
chính (KP) xét nghiệm HIV, tiếp cận các dịch vụ 
dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS Trong 
vận động chính sách, các tổ chức này đã đóng 
góp nhiều ý kiến xây dựng cho các văn bản pháp 
luật liên quan như Luật Phòng, chống HIV/AIDS,  
Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật BHYT sửa 
đổi, Luật Trợ giúp pháp lý v.v. Trong phối hợp 
đa ngành, các tổ chức này đã kết nối chặt chẽ với 

các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương 
đến địa phương, nhằm nâng cao chất lượng dịch 
vụ dự phòng, giảm tác hại, chăm sóc tại nhà, hỗ 
trợ sinh kế. 
Báo cáo của Bộ Y tế (2016) khuyến nghị: “Huy 
động tổ chức cộng đồng tham gia công tác phòng, 
chống HIV/AIDS: Kinh nghiệm cho thấy các tổ 
chức cộng đồng là cầu nối quan trọng trong việc 
giới thiệu những người có nguy cơ tiếp cận dịch 
vụ phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ duy trì điều 
trị tốt. Vì vậy, đề nghị các địa phương hỗ trợ các 
tổ chức cộng đồng tham gia hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS”. 

   Kinh nghiệm cho thấy các tổ chức cộng đồng là cầu nối quan trọng trong việc giới thiệu những người có nguy cơ tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS và 
hỗ trợ duy trì điều trị tốt. Ảnh: Hoài Thanh

GIỚI THIỆU A
PHẦN
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Giảm lây nhiễm HIV, giảm tỷ lệ chết do AIDS và nâng cao chất lượng 
sống của người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV thông qua nâng cao 
năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức 
xã hội. 

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức 
cộng đồng vào phòng, chống HIV/AIDS để góp phần thực hiện 
Mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và chấm dứt dịch AIDS vào 
năm 2030.

 VUSTA trở thành đơn vị tiếp nhận tài trợ chính của Quỹ Toàn cầu.  Dự án chính thức mang tên Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

 VUSTA là đơn vị tiếp nhận tài trợ chính của Quỹ Toàn cầu. 

Đã tiếp cận và cung cấp các dịch vụ 
dự phòng lây nhiễm HIV cho

Đã tiếp cận và cung cấp các dịch vụ 
dự phòng lây nhiễm HIV cho

Giai đoạn 1 tháng1/ 2011 -  tháng 6/2015

Giảm lây nhiễm HIV, giảm tỷ lệ chết do AIDS và nâng cao chất lượng 
sống của người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV thông qua nâng cao 
năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức 
xã hội.

16.744.093 USD GIẢI NGÂN ĐẠT 72,13%

 VUSTA là đơn vị tiếp nhận tài trợ phụ (SR) trong Dự án do Bộ Y Tế quản lý.    Chuyển giai đoạn sớm 1 năm

Đã tiếp cận và cung cấp các dịch vụ 
dự phòng lây nhiễm HIV cho 92.680

1. Hà Nội
2. Hải Dương
3.  Vĩnh Phúc
4. Vĩnh Long
5.  Cần Thơ
6. Hồ Chí Minh
7. Bình Dương
8. Nghệ An
9. Bà Rịa – Vũng Tàu  
10. Bắc Kạn

Địa bàn dự án 
(10 tỉnh thành)

1.  Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe 
Cộng đồng và Phát triển (COHED)

2.  Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội 
(ISDS)

3.  Tổ chức Pact Việt Nam
4.  Trung tâm Nâng cao Chất lượng 

Cuộc sống (Life) (dưới sự quản lý của 
COHED)

5.  Tổ chức CARE Việt Nam (dưới sự quản 
lý của ISDS)

6.  Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng 
đồng (CHP) (giai đoạn 2011-2012)

7. Trung tâm Huy động Cộng đồng VN 
phòng chống HIV/AIDS (VICOMC) 
(giai đoạn 2011-2012)

Địa bàn dự án (15 tỉnh thành)

Địa bàn dự án (15 tỉnh thành)

197.508

6.942.775 USD GIẢI NGÂN ĐẠT 93,9%

Giai đoạn 2 tháng 7/2015 - tháng 12/2017 

Viện Nghiên cứu 
Phát triển Xã hội

1.  Thái Nguyên
2.  Vĩnh Phúc
3. Hà Nội
4. Hải Dương
5. Nam Định

Trung tâm Hỗ trợ 
Sáng kiến Phát triển 
Cộng đồng 
6. Quảng Ninh
7. Hải Phòng
8. Thái Bình
9. Ninh Bình
10. Nghệ An

Trung tâm Nâng cao 
Chất lượng Cuộc sống

11. Khánh Hòa 
12. Bình Dương
13. Đồng Nai
14. Hồ Chí Minh
15. Bà Rịa – Vũng Tàu

Viện Nghiên cứu 
Phát triển Xã hội

1.  Thái Nguyên
2.  Vĩnh Phúc
3. Hà Nội
4. Hải Dương
5. Nam Định

Trung tâm Hỗ trợ 
Sáng kiến 
Phát triển Cộng đồng 
6. Quảng Ninh
7. Hải Phòng
8. Thái Bình
9. Ninh Bình
10. Nghệ An

Trung tâm Nâng cao 
Chất lượng Cuộc sống

11. Khánh Hòa 
12. Bình Dương
13. Đồng Nai
14. Hồ Chí Minh
15. Bà Rịa – Vũng Tàu

198.202

6.499.966  USD  GIẢI NGÂN ĐẠT 95% 

Giai đoạn 3 tháng 1/2018 -  tháng 12/2020
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Kết hợp thực tiễn tốt với đổi mới hợp lý nhằm bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức xã hội 
(TCXH) và tổ chức cộng đồng (CBO) trong việc giảm đáng kể nhiễm HIV mới và cung cấp các dịch vụ y tế 
đầy đủ cho những nhóm đối tượng chính (KPs) của dự án, qua đó đóng góp vào việc triển khai thành 
công Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh dịch AIDS vào năm 2030. 

2.  GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
Trong bối cảnh dịch HIV vẫn đang là dịch 

tập trung như nước ta, chiến lược can thiệp 
mang tính chi phí - hiệu quả tốt nhất là can thiệp 
trọng điểm vào các nhóm chính (KP) có nguy 
cơ nhiễm và lây truyền HIV cao nhất. Các can 
thiệp bao gồm khuyến khích sử dụng bao cao 
su (BCS) với người bán dâm; Nam quan hệ tình 
dục đồng giới (MSM) và Người chuyển giới nữ 
(CGN), khuyến khích sử dụng bơm kim tiêm 
(BKT) sạch và điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng Methadone. Áp dụng các 
mô hình tiếp cận khác nhau để tăng cường dự 
phòng, xét nghiệm HIV, phát hiện các ca dương 
tính mới trong cộng đồng để kịp thời đưa vào 
điều trị hạn chế lây lan trong cộng đồng. Để 
thực hiện cam kết của Chính phủ chấm dứt dịch 
AIDS vào năm 2030, vai trò quan trọng của các 
tổ chức, mạng lưới cộng đồng của KP trong việc 
tiếp cận, tư vấn, nâng cao nhận thức, hỗ trợ thay 
đổi hành vi và tăng sử dụng dịch vụ dự phòng ở 
các nhóm này đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Trong khi các nhóm này được coi là “khó tiếp 
cận” thì những người trong cùng nhóm lại có 
thể tiếp cận nhau, chia sẻ với nhau và ảnh hưởng 
lẫn nhau một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, họ 
cũng có những mối liên hệ mật thiết, tình cảm 
và trách nhiệm với nhau, giúp đỡ nhau và hiểu 
rõ hoàn cảnh của nhau nên việc khuyến khích 
nhau thay đổi hành vi, hỗ trợ nhau tiếp cận dịch 
vụ mang lại hiệu quả cao. Sự tham gia của các 

tổ chức cộng đồng trong Dự án VUSTA – Dự án 
Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS trong 
suốt 10 năm qua là minh chứng cho sự thành 
công này. 

Để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong duy 
trì những thành tựu đã đạt được trong phòng 
chống HIV/AIDS trong bối cảnh ngân sách tài 
trợ cắt giảm mạnh từ năm 2017, Quỹ Toàn cầu 
thông báo tiếp tục tài trợ cho Việt Nam, trong 
đó có VUSTA giai đoạn 2021-2023 nhằm thực 
hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh 
AIDS vào năm 2030,  Chiến lược của QTC giai 
đoạn 2017-2022, Chiến lược tăng tốc kết thúc 
dịch HIV/AIDS đến năm 2030 của UNAIDS, 
khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới.

2.1. Mục tiêu Dự án
a. Mục tiêu tổng quát

   Các tổ chức, cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong  tiếp cận, tư vấn, nâng cao 
nhận thức, hỗ trợ thay đổi hành vi và tăng sử dụng dịch vụ dự phòng Ảnh: Hoài Thanh
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Củng cố và tăng cường các hệ 
thống cộng đồng để ứng phó linh 
hoạt và bền vững đối với dịch HIV/
AIDS.

 Đẩy mạnh việc hoàn thiện và thực 
thi khung pháp luật và chính sách 
nhằm tăng cường việc tiếp cận các 
dịch vụ y tế một cách công bằng 
và thuận lợi. 

MỤC TIÊU 2 MỤC TIÊU 3

Tổ chức triển khai Địa bàn triển khai   

ISDS Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên, Nam Định

SCDI Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An

LIFE Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam (VUSTA)

Các cơ quan quản lý 
viện trợ của Chính phủ

Cơ quan quản lý quỹ 
địa phương (LFA)

Bộ Y tế

Ban điều phối quốc gia 
QTC VN (CCM)

Tổ chức thực hiện: 
 ISDS, LIFE và SCDI

Nam quan hệ tình dục với nam, chuyển giới nữ, 
phụ nữ bán dâm, người nghiện chích ma túy

Tổ chức dựa vào cộng đồng

Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật,

cơ sở y tế địa phương
Liên hiệp Hội 

các tỉnh/thành phố

Quản lý, chỉ đạo, gíam sát Chia sẻ, phản hồi thông tinBáo cáo

QUỸ TOÀN CẦU

Cung cấp các can thiệp dựa vào 
cộng đồng có tính sáng tạo và 
hiệu quả tại 15 tỉnh/thành phố 
của dự án nhằm giảm đáng kể các 
ca nhiễm HIV mới và loại trừ các 
lây nhiễm HIV trong số các nhóm 
KP của dự án, bao gồm nam có 
quan hệ tình dục với nam (MSM), 
người chuyển giới nữ (CGN), người 
sử dụng ma túy qua con đường 
tiêm chích (NCMT) và phụ nữ bán 
dâm (PNBD).

MỤC TIÊU 1
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3. CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE)

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) được thành lập 
vào ngày 01/08/2007, là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận, tiên phong 
trong lĩnh vực dự phòng HIV, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, nâng 
cao năng lực cho cá nhân, tổ chức của người dân, cộng đồng dễ bị tổn 
thương và cải thiện chất lượng cuộc sống công nhân. 

LIFE luôn chủ động lắng nghe nhu cầu và tiếng nói của cộng đồng để 
phát triển các hoạt động đem lại hiệu quả cao, tác động mạnh và mang 
tính bền vững.  LIFE chủ động thiết kế những chương trình để hỗ trợ các 
đối tượng còn nhiều thiệt thòi, chưa hoặc không có điều kiện tiếp cận 
thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Bên cạnh 
đó, LIFE cũng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện, giám 
sát và quảng bá các hoạt động của mình nhằm tạo sự lan tỏa nhanh trong 
cộng đồng, thu thập kết quả, bằng chứng để liên tục cải thiện và nâng cao 
chất lượng chương trình qua các năm. 

LIFE tập trung vào việc phát triển năng lực của các nhóm cộng đồng 
thông qua chuỗi tập huấn về vận hành và quản lý hoạt động nhóm, kỹ 
năng truyền thông, thu thập phân tích dữ liệu, đặc biệt là quản lý tài chính 
minh bạch. Từ đó, các nhóm rút ra kinh nghiệm, chuyên nghiệp hóa cơ 
chế vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

Ước tính 70% ngân sách của LIFE được sử dụng để phục vụ cho các 
nhóm đối tượng thụ hưởng trong dự án; 41 CBO tham gia các chương 
trình sức khỏe cộng đồng với địa bàn can thiệp bao gồm: TP. Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Cần Thơ và 126 nhà máy tham gia chương trình hỗ trợ công nhân có cơ 
sở sản xuất trải dài trên khắp bản đồ Việt Nam.  

 205, Đường số 9A, Khu Trung Sơn, 

 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  Tel: +84 28 5431 9581

  Email: lifevietnam@life-vietnam.org  

  Website: www.life-vietnam.org

  Facebook: www.facebook.com/

LIFECentreVietnam
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Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)

Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (ISDS) là tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
(VUSTA). ISDS đóng vai trò là một tổ chức đầu mối cho các diễn đàn, 
mạng lưới xã hội, chuyên môn như Đối tác Việt Nam hành động vì bình 
đẳng y tế (PAHE), Mạng lưới phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới (GBVnet) và Diễn đàn nam giới vì bình đẳng giới và phát triển 
bền vững (VNMenNet).

ISDS xác định sứ mệnh của mình là góp phần xây dựng một xã hội 
Việt Nam bình đẳng, dân chủ và bao trùm của tất cả các nhóm xã hội, 
trong đó chú trọng bảo vệ quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương.

Trong gần 20 năm hoạt động, ISDS đã nhận tài trợ từ một số cơ quan 
tài trợ đa phương và song phương, bao gồm Quỹ Toàn cầu phòng chống 
HIV/AIDS, lao và sốt rét, DFAT của Úc, USAID, IDRC (Canada), các cơ 
quan của Liên hợp quốc, chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới và 
các tổ chức từ thiện lớn như quỹ Ford, quỹ Rockefeller, viện Xã hội Mở 
cho nhiều nghiên cứu và can thiệp trên khắp Việt Nam trong các lĩnh vực 
bình đẳng giới, hòa nhập xã hội, sức khỏe cộng đồng và các vấn đề kinh 
tế xã hội khác như nghèo đói và di cư.

Các công trình nghiên cứu và vận động chính sách của ISDS đã góp 
phần đáng kể vào việc xây dựng các luật và chính sách khác nhau trong 
các lĩnh vực phát triển xã hội và sức khỏe cộng đồng của Việt Nam. Có 
thể kể đến như luật Bình đẳng giới năm 2006, luật phòng chống HIV/
AIDS năm 2006, luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, luật 
Người khuyết tật năm 2010, bộ luật Lao động năm 2019 và 2020, luật 
đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 
Chiến lược Quốc gia về Giới 2021-2030, v.v.

Bên cạnh thế mạnh về nghiên cứu, vận động chính sách và đào tạo, 
ISDS còn đạt được uy tín trong việc thiết kế và thực hiện các dự án phát 
triển cộng đồng. Trong 20 năm qua, ISDS đã thực hiện nhiều dự án quy 
mô lớn trên khắp Việt Nam.

  TT4, Lô 81, Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, 

 Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

  Tel: +84 24 37820058 

  Email: isdsvn@isds.org.vn  

  Website: www.isds.org.vn
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Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ 
chức khoa học - công nghệ ngoài công lập, được Liên hiệp các Hội Khoa 
học – Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 20/1/2010 và Bộ 
Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động từ ngày 16/03/2010.

Trung tâm SCDI được thành lập theo quyết định số 28/QĐ-LHH ngày 
20/01/2010 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sứ mệnh: SCDI làm việc vì một xã hội bao hàm và một hành tinh bền 
vững.

Số lượng cán bộ nhân viên: 59 người.
Một số dự án SCDI đang thực hiện:
1. Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ 

chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” được thực hiện tại Thái 
Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ninh và Hải Phòng.

2. Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động 
phòng chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam” được thực hiện tại Đắk Lắk, 
Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Phú Yên và Bình Thuận.

3. Dự án “Bảo vệ tương lai 2.0 – Tăng cường các can thiệp dựa vào 
cộng đồng để dự phòng lây nhiễm HIV trong những người sử dụng ma 
túy tại Việt Nam” được thực hiện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng, Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh.

4. Dự án “Giáo dục để thoát nghèo đói cho trẻ em trong các gia đình bị 
ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid” được thực hiện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Bình Dương.

5. Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Lao trong 
tiếp cận dịch vụ phòng và điều trị bệnh Lao, đánh giá tác động của ảnh 
hưởng COVID-19 lên nhóm dễ bị tổn thương và chuẩn bị đề xuất cho 
C19RM” được thực hiện tại Hà Nội.

6. Dự án “Cải thiện chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống của 
nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt Nam” được thực hiện tại Hà Nội.

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng  (SCDI)

  Số 9, ngõ 165/30 Thái Hà, quận Đống Đa, 

 Hà Nội, Việt Nam

   Tel: +84 24 3572 0689  

  Fax: +84 24 3572 0689  

  Email: scdi@scdi.org.vn  

   Website: www.scdi.org.vn
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Năm 2021 là năm đặc biệt, tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, rất 
nhiều tỉnh/thành phố đã triển khai giãn cách 
xã hội kéo dài, từ đó dẫn đến nhiều hoạt động 
phòng, chống HIV không được triển khai hoặc 
bị gián đoạn; nhân lực ngành y tế từ trung 
ương đến địa phương, đặc biệt là Trung tâm 
Phòng, chống bệnh tật các tỉnh/thành phố tập 
trung lực lượng cho công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 nên ảnh hưởng đến việc triển 
khai các hoạt động chung và hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS nói riêng. Việc giãn cách xã 

hội cùng với nhiều khu vực bị cách ly, phong 
tỏa cũng đã làm cho hoạt động của các nhân 
viên tiếp cận cộng đồng bị hạn chế, nhiều khách 
hàng hoặc người bệnh rất khó hoặc không thể 
tiếp cận được các dịch vụ dự phòng, chăm 
sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS. Tình trạng 
các doanh nghiệp bị đóng cửa do tác động của 
COVID-19 đã dẫn đến nhiều người nhiễm HIV 
thất nghiệp, thẻ BHYT bị gián đoạn, hết hiệu 
lực. Điều này đã dẫn đến việc người nhiễm HIV 
không thể tiếp cận được với dịch vụ khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có điều 

1. BỐI CẢNH CHUNG

  Truyền thông nhóm nhỏ trong tình hình phòng, chống COVID-19. Nguồn: CBO Nơi bình yên, Hà Nội  

B
PHẦN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 2021
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trị thuốc ARV. Ngoài ra, tại các thành phố lớn, 
có nhiều khu công nghiệp như TP Hồ Chí Minh, 
Bình Dương…, nhiều người nhiễm HIV là công 
nhân trong doanh nghiệp đã lựa chọn phương 
án quay trở về quê hương, không tiếp tục điều 
trị tại các cơ sở y tế mà họ đang điều trị.

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/
AIDS, Bộ Y tế, năm 2021 dự tính có tới 13.000 
trường hợp phát hiện nhiễm HIV. Như vậy, số 
người nhiễm HIV được phát hiện ở bình diện cả 
nước cũng như một số tỉnh cao hơn năm 2020. 
Trong số người mới phát hiện nhiễm HIV có 
84,8% là nam giới, độ tuổi chủ yếu là từ 16 - 29 
(46%) và 30 - 39 (29%), đường lây chủ yếu là 
quan hệ tình dục không an toàn (79,1%) và qua 
đường máu (9,9%). Cũng ước tính năm 2021, 
cả nước có khoảng 2.000 trường hợp tử vong 
liên quan đến HIV/AIDS.

Dự án giai đoạn 2021-2023, thực thi Nghị 
định 56 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 
vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, hệ thống 
quản lý dự án sẽ thay đổi, do vậy hệ thống CBO 
sẽ không được phát huy tính chủ động, như giai 
đoạn trước. Bản chất các hoạt động sẽ trở về 

quản lý theo mô hình “Đồng đẳng viên”, nguy 
cơ phá vỡ sự gắn kết và linh hoạt của các tổ chức 
cộng đồng bền vững trong bối cảnh hiện nay. 

Cũng do tác động của dịch COVID-19, 
các hoạt động của dự án VUSTA – dự án Quỹ 
Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS cũng bị ảnh 
hưởng.

Trong giai đoạn 2021-2023, Quỹ Toàn cầu 
cũng có yêu cầu cao hơn, theo yêu cầu của Quỹ 
Toàn cầu, một khách hàng được ghi nhận là tiếp 
cận thành công gói dịch vụ dự phòng HIV trong 
kỳ báo cáo khi đảm bảo 2 tiêu chí: (1) Là đối 
tượng can thiệp của dự án và (2) Được nhận đủ 
3 gói dịch vụ bao gồm: a. Truyền thông thay đổi 
hành vi; b. Nhận vật phẩm can thiệp giảm hại 
như bơm kim tiêm (BKT), bao cao su (BCS), 
và chất bôi trơn (CBT) và c. Chuyển gửi tới các 
dịch vụ y tế bao gồm: XN sàng lọc HIV và biết 
kết quả, XN khẳng định; điều trị ARV; điều trị 
Methadone; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm 
HIV bằng thuốc ARV (PrEP) và điều trị dự 
phòng sau phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV 
(PEP); khám và điều trị STI; can thiệp sức khỏe 
tâm thần cho người sử dụng ma túy tổng hợp; 
khám và điều trị lao; viêm gan vi rút B, C. 

Đánh giá dịch tễ học và can thiệp HIV dựa 
vào cộng đồng (CHEER)

Đa dạng hóa dịch vụ, trao quyền cho CBO, 
tăng hiệu quả-chi phí và chi trả theo hiệu 
suất và (DEEP)

Mô hình can thiệp truyền thống. 

Từ năm 2021, dự án triển khai đồng thời 3 mô hình can thiệp đó là:

1

2

3

Kết hợp thực tiễn tốt với đổi mới hợp lý 
nhằm bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của 
các tổ chức xã hội (TCXH) và tổ chức cộng 
đồng (CBO) trong việc giảm đáng kể nhiễm 
HIV mới và cung cấp các dịch vụ y tế đầy đủ 
cho những nhóm đối tượng chính (KPs) của 
dự án, qua đó đóng góp vào việc triển khai 
thành công Chiến lược Quốc gia chấm dứt 
bệnh dịch AIDS vào năm 2030.

TRƯỜNG HỢP PHÁT 
HIỆN NHIỄM HIV 
TRONG NĂM 202113.000 DỰ TÍNH
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2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
MỤC TIÊU 1  Cung cấp các can thiệp dựa vào cộng đồng có tính sáng tạo và hiệu quả tại 15 tỉnh/thành phố 
của dự án nhằm giảm đáng kể các ca nhiễm HIV mới và loại trừ các lây nhiễm HIV trong số các nhóm đối tượng 
chính của dự án, bao gồm MSM, CGN, NCMT và PNBD

Trải qua 1 năm đầy biến động và nhiều khó 
khăn khách quan và chủ quan, từ văn kiện Dự 
án bị phê duyệt chậm cho tới các thời điểm giãn 
cách xã hội đầy khó khăn và mọi hoạt động dự 
án gần như tê liệt thì kết quả đạt được sau 1 năm 
của Dự án cho thấy những nỗ lực không mệt 
mỏi của toàn bộ đội ngũ nhân viên dự án, đặc 
biệt lực lượng tiếp cận viên cộng đồng thuộc 
CBO trải dài 15 tỉnh/thành phố trong cả nước. 
Mặc dù kết quả báo cáo trong các kỳ tiến độ 
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng còn nhiều hạn chế, 

nhưng khi Chính phủ thay đổi chiến lược chống 
dịch COVID-19 từ “zezo COVID” sang “giảm 
số ca nhập viện và tử vong”, đưa đất nước từng 
bước thích ứng với thời kỳ “bình thường mới” 
thì các lệnh hạn chế đi lại, giãn cách đã dần được 
nới lỏng, tạo điều kiện cho các hoạt động dự 
án bắt nhịp trở lại và tăng tốc vào những tháng 
cuối năm. Số liệu biểu đồ 1 cho thấy nhóm chỉ 
tiêu về tiếp cận và cung cấp đủ 3 gói dịch vụ 
dự phòng đã đạt được 98,5% chỉ tiêu đề ra, 
tương đương với 48.854 KH được tiếp cận và 

Khách hàng nhận đủ 3 gói dịch vụ dự phòng HIV
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Khách hàng được XN HIV và biết kết quả 
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* Chỉ tiêu được điều chỉnh do SCDI tái cấu trúc chương trình và QTC phê duyệt ngày 13/9/2021.

   
 BIỂU ĐỒ 1  Kết quả thực hiện và chỉ tiêu cam kết

KHÁCH HÀNG  ĐÃ 
ĐƯỢC TIẾP CẬN 
VÀ CUNG CẤP ĐỦ 
3 GÓI DỊCH VỤ DỰ 
PHÒNG

98,5%
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cung cấp đủ 3 gói dịch vụ dự phòng thành công. 
Trong đó, tiếp cận thành công đạt cao nhất ở 
nhóm PNBD với 101,4% (6.032 chị em), tiếp 
theo tới nhóm MSM với 100% (26.184 KH). 
Hai nhóm còn lại tuy chưa đạt chỉ tiêu cam kết 
nhưng kết quả cũng rất đáng khích lệ là nhóm 
NCMT đạt 95,4% (15.271 KH) và CGN đạt 
91,1% (1.367 KH). Ở nhóm chỉ số cam kết thứ 
2 là số KH được xét nghiệm và biết kết quả, dự 
án đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (103,3%), cao 
nhất ở nhóm NCMT ( đạt 109,7% so với chỉ 
tiêu), tiếp theo tới nhóm MSM (104,4%), hai 
nhóm chưa đạt chỉ tiêu xét nghiệm là PNBD 
(98,8%) và CGN (93%).

Tuy gặp rất nhiều khó khăn do dịch 
COVID-19, các CBO một mặt tuân thủ các 
chỉ thị của Chính phủ như Chỉ thị số 15, số 16, 
các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của y tế 
(tuân thủ 5K+vaccine), mặt khác vẫn tích cực 
triển khai các hoạt động. Đã có nhiều sáng tạo 
và thích ứng như chuyển đổi tiếp cận khách 
hàng từ trực tiếp sang trực tuyến (online), truyền 
thông qua các ứng dụng như Blued, Jack’d, 
hoặc các mạng xã hội được cộng đồng ưa dùng 
như Zalo, Facebook và TikTok. 

Các CBO đã tiếp cận và tư vấn xét nghiệm 
HIV trực tuyến cho các khách hàng. Các sinh 
phẩm tự xét nghiệm như OraQuick được gửi 
qua đường bưu điện hoặc xe ôm cho khách 
hàng có nhu cầu, sau đó các TCV hướng dẫn 
trực tuyến và đề nghị khách hàng cho xem kết 
quả xét nghiệm. Nếu có phản ứng, các khách 
hàng được hướng dẫn đi xét nghiệm khẳng định 
và kết nối điều trị. Tuy nhiên, cũng có một số 
khách hàng từ chối cho biết kết quả hoặc cắt 
liên lạc sau khi xét nghiệm. Trong khi đó yêu 
cầu của dự án là TCV phải biết được kết quả 
xét nghiệm mới được ghi nhận là đã thực hiện 
tư vấn xét nghiệm thành công. Để đảm bảo chỉ 
tiêu này, các CBO vẫn phải kết hợp tiếp cận và 

tư vấn trực tuyến với xét nghiệm trực tiếp cho 
khách hàng tại văn phòng CBO hoặc tại nhà cho 
khách hàng. 

Các dự án nằm trong chương trình PEPFAR 
tư vấn và gửi test tự xét nghiệm cho khách 
hàng và chỉ cần ghi nhận khách hàng đã nhận 
test. Việc này giúp tạo ra một văn hóa “tự xét 
nghiệm” để biết tình trạng của bản thân khách 
hàng trong tương lai.  

Hoạt động xét nghiệm HIV không chuyên 
tại cộng đồng cũng có những thích ứng để phù 
hợp với bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến 
phức tạp. Các khách hàng được hỗ trợ đảm 
bảo an toàn trong hoạt động xét nghiệm HIV. 
Khi có nhu cầu, khách hàng sẽ được TCV 
tư vấn (online hoặc trực tiếp) và thực hiện 
xét nghiệm tại cộng đồng, tại văn phòng của 
CBO, tại nhà khách hàng hoặc nơi riêng tư và 
vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chí 5K của y 
tế. Một số người vì điều kiện phong tỏa, giãn 
cách xã hội sẽ được các TCV chuyển gửi test 
tự xét nghiệm qua đường bưu điện hoặc xe ôm 
tới tận nơi, sau đó TCV sử dụng  phần mềm 
Zoom, Zalo, Mesenger để hướng dẫn KH thực 
hiện xét nghiệm, chia sẻ kết quả, và nếu kết 
quả có phản ứng sẽ hướng dẫn chuyển gửi đi 
làm xét nghiệm khẳng định. 

  Triển khai điều tra RDS tại Hà Nội.
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Toàn dự án, tỷ lệ khách hàng được chăm sóc 
và tiếp cận được ít nhất 1 gói dịch vụ đạt 100,2% 
so với chỉ tiêu cam kết (49.622 KH), tương ứng 
cao nhất ở 2 nhóm MSM (102,5%) và PNBD 
(102,1%), tiếp theo ở nhóm CGN (98,6%), và 
cuối cùng là nhóm NCMT (96%). Đây là cách 
tính về tiếp cận thành công của giai đoạn trước 
(2018-2020) khiến nhiều TCV trong giai đoạn 
đầu chuyển tiếp từ kỳ báo báo cũ sang kỳ báo 
cáo mới (2021-2023) còn nhiều lạ lẫm, bỡ ngỡ 
khi thay đổi cách tính tiếp cận thành công là 
đảm bảo KH nhận đủ 3 dịch vụ. Tuy nhiên, với 
nỗ lực tích cực truyền thông và thường xuyên 
cập nhật định nghĩa mới về ca tiếp cận và chăm 
sóc thành công thông qua các buổi họp dự án, 
các chuyến giám sát online của BQLDA và các 
Đơn vị thực hiện dự án đã góp phần giúp các 
cán bộ dự án và tiếp cận viên dần làm quen và 
xây dựng chiến lược thực hiện hàng tháng, góp 

phần cải thiện tích cực kết quả cuối năm của 
dự án. 

Trong số 49.739 KH được tiếp cận, có 
45.050 KH được xét nghiệm HIV, đạt 90,6%. 
Trong đó, phát hiện ra 989 KH dương tính mới 
(2,2%), tỷ lệ phát hiện dương tính cao nhất 
ở nhóm MSM (3%), tiếp theo là nhóm CGN 
(2,3%), 2 nhóm thấp hơn là PNBD (1,5%) và 
nhóm NCMT (1,1%). Số KH được chuyển gửi 
thành công vào đăng ký và điều trị là 954 KH, 
đạt 95,6% (chưa kể 10 trường hợp đã chuyển 
gửi thành công nhưng chưa có giấy xác nhận 
chuyển gửi của CSYT do mới chuyển gửi trong 
tháng 12/2021). Kết quả này cũng phù hợp 
với báo cáo của Bộ Y tế (số 45/BC-BYT ngày 
15/1/2020) về đường lây nhiễm HIV chủ yếu 
qua tình dục không an toàn (67,2%), đường máu 
(16,6%), mẹ sang con (1,8%), còn lại không có 
thông tin về đường lây truyền. 
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 BIỂU ĐỒ 2  Mô hình HIV đa bậc phân theo nhóm khách hàng 
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 BIỂU ĐỒ 3  Chuyển gửi các dịch vụ y tế

Trung tâm Life chuyển gửi được nhiều 
khách hàng nhất đi khám và điều trị STI với 
6.836 người, tiếp theo là SCDI với 3.528 và 
ISDS với 1.050 KH. Các CBO của Life theo 
mô hình kết hợp, 26/27 CBO can thiệp chủ đạo 
cho MSM và kết hợp với can thiệp các nhóm 
khác TG, FSW và PW. Chỉ có 1 CBO Muối 

trắng tại BR-VT can thiệp chuyên biệt cho 
người NCMT. SCDI chuyển gửi 811 người đi 
điều trị Methadone, ISDS với 776 và Life với 
337. Như vậy số người được kết nối điều trị 
Methadone ở 10 tỉnh Miền Bắc là 1.587 và 5 
tỉnh Miền Nam là 337. ISDS và SCDI có các 
CBO theo mô hình tiếp cận chuyên sâu với 

Ngoài hoạt động truyền thông, phát vật 
phầm, xét nghiệm HIV và kết nối điều trị ARV, 
các dịch vụ chuyển gửi khác cũng được dự án 
chú trọng và đẩy mạnh theo hướng đa dạng hóa, 
tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng, nhằm phục 
vụ toàn diện các nhu cầu của KH. Cụ thể, trong 
năm vừa qua với rất nhiều khó khăn khi các lệnh 

hạn chế và giãn cách do dịch COVID-19 gây 
ra, nhưng dự án đã rất nỗ lực chuyển gửi thành 
công 11.414 KH tới khám và điều trị STI, kết 
nối 1.924 KH tới dịch vụ điều trị MMT, chuyển 
gửi được 1.327 KH vào điều trị PrEP, 2.865 
KH tới khám và điều trị các dịch vụ khác như: 
VGB/C, lao, sức khỏe tâm thần, BHYT..v.v.

LƯỢT KHÁCH 
HÀNG  ĐÃ ĐƯỢC 
CHUYỂN GỬI TỚI 
CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

62.625
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Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 
80 CBO với 763 tiếp cận viên đã vượt qua khó 
khăn, thực hiện 43.753 xét nghiệm sàng lọc 
HIV (91% kế hoạch năm), phát hơn 4,5 triệu 
bơm kim tiêm (BKT) (100%), gần 4,3 triệu 
chiếc bao cao su (67%), gần 2,2 triệu gói chất 
bôi trơn (54%). Số vật phẩm phát thấp do các 
quy định phong tỏa và hạn chế đi lại ở rất nhiều 
địa phương. Trong bối cảnh dịch COVID-19, 
do TCV rất khó để gặp và chăm sóc khách hàng 
ít nhất 1 lần trong vòng 2 tháng, các TCV được 
hướng dẫn tăng gấp đôi số lượng vật phẩm phát 
trong một lần tiếp cận thành: Tối đa 80 BKT và 

10 BCS cho 1 khách hàng NCMT; 80 BCS cho 
một khách hàng PNBD; và 40 BCS và 40 CBT 
cho một khách hàng MSM hoặc CGN.    

Hoạt động thu gom BKT đã qua sử dụng, 
góp phần bảo vệ môi trường và giảm nguy cơ 
lây nhiễm trong cộng đồng cũng luôn được dự 
án chú trọng và nhận được sự ủng hộ từ các 
địa phương. Dự án đã thu gom được hơn 1,3 
triệu BKT đã qua sử dụng (tương đương 29% 
số phát ra).  

Dự án VUSTA duy trì mối liên hệ chặt chẽ 
với dự án Y tế - Quỹ Toàn cầu để cập nhật tình 
hình và đưa ra các giải pháp kịp thời như bổ 

từng nhóm khách hàng, vd ISDS có 30 CBO 
trong đó 13 CBO làm riêng với nhóm NCMT. 
SCDI chiếm vị trí đầu trong chuyển gửi điều 
trị PrEP với 571 người. Các CBO ở Thái Bình 
đã kết hợp với CDC tỉnh tổ chức khám và điều 

trị PrEP vào ngày nghỉ cuối tuần và lưu động 
tại văn phòng CBO nên đã thu hút được một số 
lượng lớn khách hàng tham gia điều trị. Liên 
quan đến chuyển gửi các dịch vụ khác thì LIFE 
đã chuyển gửi nhiều nhất với 1.523 người. 
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 BIỂU ĐỒ 4  Cấp phát vật phẩm, sinh phẩm

XÉT NGHIỆM SÀNG 
LỌC HIV (91% KẾ 
HOẠCH NĂM)43.753 
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MỤC TIÊU 2  Củng cố và tăng cường các hệ thống cộng đồng để ứng phó linh hoạt và bền vững đối với dịch 
HIV/AIDS

Kết thúc giai đoạn 2018-2020, dự án đã tiến 
hành đánh giá năng lực của các CBO, sàng lọc 
và duy trì những tổ chức có năng lực tốt, triển 
khai hiệu quả hoạt động tiếp cận và chăm sóc 
khách hàng. 

Năm 2021, dự án có 80 CBO và 763 TCV 
so sánh với năm 2020 có 89 CBO và 948 TCV 
như vậy giảm đi 9 CBO và 185 TCV. Lý do là 
trong giai đoạn này, dự án thực hiện mô hình 
CHEER/RDS nên giảm chỉ tiêu khách hàng 
chăm sóc truyền thống ở một số nhóm, ngoài 
ra đối với những nhóm CBO hoạt động không 
hiệu quả, giản lược những thành viên hoạt động 
kém để tinh lọc ra đội ngũ TCV tinh nhuệ hơn, 
hoạt động hiệu quả hơn. 

 Giai đoạn 2021-2023, dự án không có hoạt 
động đào tạo chính thức nào được thực hiện vì 
không có dòng ngân sách. Tuy nhiên, các đơn 
vị thực hiện đã khắc phục khó khăn sử dụng các 
phần mềm để tổ chức tập huấn từ xa cho các 
CBO và TCV như Zoom, Microsoft team. Nội 
dung tập huấn gồm: Cập nhật các gói dịch vụ dự 
phòng HIV, hướng dẫn triển khai CHEER/RDS, 
kỹ năng truyền thông online, chia sẻ kiến thức 
về phòng, chống HIV/AIDS và COVID-19. 

Trong quý 4/2021, Ban QLDA VUSTA 
thông qua Zoom đã tổ chức các khóa học trực 
tuyến cho các CBO và các mạng lưới cộng 
đồng với lượng tham gia cao, cho thấy nhu cầu 

   
 BẢNG 1  Số lượng CBO và TCV tham gia dự án 

SR Tỉnh/Thành phố Số CBO Số TCV

SCDI Thái Bình 4 23

Ninh Bình 4 20

Nghệ An 3 22

Quảng Ninh 4 26

Hải Phòng 7 74

ISDS Hà Nội 13 127

Hải Dương 3 27

Vĩnh Phúc 4 37

Thái Nguyên 7 58

Nam Định 3 32

LIFE Tp. HCM 17 184

Bình Dương 2 34

Đồng Nai 4 48

Bà Rịa Vũng Tàu 3 31

Khánh Hòa 2 32

Tổng số 80 763

sung sinh phẩm xét nghiệm từ kho trung ương 
về trung tâm LIFE khi CDC TP. HCM đang bận 
chống dịch COVID-19 và không có chỗ chứa 
sinh phẩm và vật phẩm do phải sử dụng kho 
làm nơi cách ly y tế; chuyển sinh phẩm cận 
hạn sử dụng sang các tỉnh/thành lân cận (điều 
chuyển 450 sinh phẩm từ TP. HCM tới Đồng 

Nai, chuyển 300 sinh phẩm từ Ninh Bình sang 
Nghệ An hoặc về lại kho của tỉnh để  điều phối 
tới các quận/huyện (sinh phẩm tự xét nghiệm 
bằng dịch miệng tại Nghệ An). Dự án Y tế và 
CDC Quảng Ninh cũng có các hoạt động hỗ 
trợ tương tự khi dự án VUSTA thiếu BCS tại 
Quảng Ninh.

bổ sung kiến thức của cộng đồng rất cao bởi 
ngoài những TCV cũ có kinh nghiệm về tiếp 
cận và tư vấn cộng đồng thì cũng liên tục có 
những TCV mới, thường xuyên thay đổi nên rất 
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cần có những khóa tập huấn tổ chức định kỳ để 
trang bị kiến thức: 

1. Khóa học về viết đề xuất cho các tài trợ 
nhỏ với 146 người tham gia. 

2. Khóa học về kiến thức cơ bản về STI với 
106 điểm cầu tham gia (Nhiều điểm cầu có hơn 
1 người).  

3. Khóa học về kiến thức về bệnh lao với 92 
điểm cầu tham gia. 

Một thách thức của việc phát triển hệ thống 
tổ chức cộng đồng giai đoạn này là khi thực thi 
Nghị Định 56, hệ thống CBO sẽ không được 
phát huy tính chủ động, không có vai trò, tiếng 
nói như giai đoạn trước. Bản chất các hoạt động 
sẽ trở về quản lý theo mô hình “Đồng đẳng 
viên”, nguy cơ phá vỡ sự gắn kết và linh hoạt 
của các tổ chức cộng đồng bền vững trong bối 
cảnh hiện nay. 

MỤC TIÊU 3  Đẩy mạnh việc hoàn thiện và thực thi khung pháp luật và chính sách nhằm tăng cường việc 
tiếp cận dịch vụ y tế một cách công bằng và thuận lợi

Do ảnh hưởng của việc phê duyệt văn kiện 
dự án muộn, kế hoạch hoạt động năm cũng như 
kế hoạch lưa chọn nhà thầu bị chậm nên các hoạt 
động như: đường dây nóng về tư vấn pháp luật 
và hỗ trợ pháp lý cho các nhóm KH chính của 
Dự án tới đầu quý 3 mới đi vào hoạt động chính 
thức. Tuy nhiên là đối tác lâu năm với dự án, 

các chuyên gia tư vấn pháp luật vẫn duy trì số 
Hotline 18001029 và trong 2 quý cuối năm kể 
từ lúc khởi ký hợp đồng, đường dây tư vấn pháp 
luật đã tiếp nhận 1.267 cuộc gọi tới từ KH, trong 
đó, 38% là KH NCMT, 41,7% KH là PNBD, 
20% MSM và 0,4% người chuyền giới, 15% KH 
gọi tới là người có H. Nội dung cuộc tư vấn tập 

Dân sự - hành chính 
CGN

MSM

NCMT

PNBD

Phân bố theo nhóm KH Phân bố theo nội dung tư vấn

41,7%

38%

63,61%

17,92%

7,1% 3,31%
3,95%

4,1%
20%

0,4%
Hôn nhân và gia đình 

Chăm sóc y tế và điều trị 

Hình sự 

Bảo hiểm y tế

Khác

 BIỂU ĐỒ 5   Tư vấn pháp lý qua hotline 1800 1029

1. Tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý qua đường dây nóng 18001029

CUỘC TƯ VẤN  
PHẤP LUẬT QUA 
HOTLINE 18001029
TRONG VÒNG 
6 THÁNG

1.267
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trung vào các chủ đề chính: 1) Dân sự và hành 
chính (63,6%); 2) Hôn nhân và gia đình (17,9%); 

3) Chăm sóc y tế và điều trị (7,1%); 4) Tội phạm 
hình sự (3,3%); 5) Bảo hiểm y tế (3,95%). 

2. Sự tham gia Liên hiệp Hội địa phương trong hỗ trợ và giám sát CBO 

Dự án phối hợp với 14 Liên hiệp Hội tỉnh, 
thành phố thuộc địa bàn dự án thực hiện các 
biện pháp hỗ trợ kết nối với các đầu mối địa 

phương, giám sát hỗ trợ  hoạt động các nhóm 
CBO và phối hợp các hoạt động truyền thông.  

3. Hội thảo vận động chính sách

Ngày 29/7/2021, dự án phối hợp với Cục 
Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tổ chức hội 
thảo “Tham vấn cộng đồng về dự thảo nghị 
định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định 
tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, 
thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy”. 
Nghị định đã được Chính phủ chính thức ban 
hành ngày 8/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022. 

Nghị định quy định những cơ sở y tế đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 
phải đáp ứng đủ các điều kiện: “Là cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên 
môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 
hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc điều trị hỗ 
trợ cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 
Cơ sở giám định pháp y tâm thần; Bác sĩ xác 
định tình trạng nghiện ma túy phải có chứng 
chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa 
nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền. Trường 
hợp bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa 

nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền thì phải 
có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về 
xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có 
chức năng đào tạo cấp; Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị bảo đảm để thực hiện được quy trình 
chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, 
phù hợp với hình thức tổ chức, phạm vi hoạt 
động chuyên môn.”   

Ngày 19/11/2021, dự án phối hợp với CDC 
Hoa Kỳ và Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ 
chức hội thảo trực tuyến “Vượt qua COVID-19 
và bối cảnh “bình thường mới”cho các chương 
trình HIV và các nhóm chính ở Việt Nam” đã 
thu hút đông đảo sự tham gia của các tổ chức 
quốc tế và tổ chức cộng đồng với những sáng 
kiến và các hỗ trợ trong hoạt động phòng chống 
HIV/AIDS cho cộng đồng nhằm nhanh chóng 
thích ứng với dịch COVID-19 như tổ cộng 
đồng giúp phát thuốc ARV và Methadone cho 
khách hàng, hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
KH nghỉ việc do dịch, các gói hỗ trợ lương thực 
thực phẩm cho các gia đình gặp khó khăn, các 
gói hỗ trợ chi phí điều trị STI, khám khởi liều 
Methadone, hỗ trợ duy trì điều trị Methadone 
và ARV. 
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1Sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của dự 
án với Cục Phòng, chống HIV/AIDS và 
CDC tỉnh, thành phố. Ngày 31/3/2021, 

dự án VUSTA và Ban quản lý các dự án phòng, 
chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã ký quy chế phối 
hợp triển khai các hoạt động giai đoạn 2021-
2023. Việc tiếp tục ký kết quy chế phối hợp 
giữa các ban quản lý dự án sẽ tạo thuận lợi cho 
việc phối hợp từ lập kế hoạch; triển khai các 
hoạt động; chuyển gửi người có hành vi nguy 
cơ nhận các dịch vụ y tế cũng như vấn đề thanh 
quyết toán, báo cáo, theo dõi, giám sát v.v…

2Sự hợp tác chặt chẽ của dự án với chương 
trình PEPFAR, US CDC và USAID 
và các tổ chức quốc tế như UNAIDS, 

WHO và UNODC đã làm cho uy tín và hình 
ảnh của dự án VUSTA ngày càng được nâng 

cao. Các CBO được CDC tỉnh/thành phố và 
chính quyền các cấp đánh giá tốt và cũng như 
các dự án (CDC US, PATH, FHI360) phối hợp 
hoạt động.  

3Dự án phòng, chống COVID-19 có 
nguồn kinh phí để hỗ trợ chi trả các dịch 
vụ y tế cho các khách hàng gặp nhiều khó 

khăn như khám và điều trị STI cho nhóm MSM, 
CGN và PNBD; hỗ trợ phí dịch vụ điều trị 
Methadone cho nhóm NCMT, chuyển gửi test 
tự XN HIV, đã góp phần vào việc tăng cường 
tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế. 

4Sự tham gia có hiệu quả của CCM Việt 
Nam trong giám sát, tổ chức hội nghị, 
hội thảo nhằm thúc đẩy triển khai và 

phối hợp hoạt động trong phòng, chống HIV, 
lao và sốt rét. 

1 Văn kiện dự án phê duyệt muộn 
(16/4/2021) chủ yếu do sự chậm trễ trong 
góp ý dự thảo văn kiện dự án của một số 

đơn vị, do vậy thời gian thực tế triển khai hoạt 
động bị rút ngắn gần 5 tháng. 

2Dịch COVID-19 với các quy định về 
phong tỏa, giãn cách xã hội và hạn chế đi 
lại nghiêm ngặt tại một số tỉnh, thành phố 

của dự án đã hạn chế hoạt động tiếp cận, phát 
vật phẩm và chuyển gửi dịch vụ y tế của các 
CBO. Nhiều khách hàng bị mất việc làm, giảm 
thu nhập nên phải di chuyển khỏi địa bàn gây 
khó khăn cho việc tiếp cận và cung cấp dịch vụ. 
Khó khăn trong cuộc sống khiến nhiều khách 
hàng phải chấp nhận có các quan hệ tình dục 

không sử dụng BCS, sử dụng ma túy đá và quan 
hệ tình dục tập thể.  

3Nghị định 56 của Chính phủ có hiệu lực 
nhưng chưa có thông tư hướng dẫn do 
vậy một số hoạt động của dự án bị chậm 

như lựa chọn nhà thầu cung cấp các sinh phẩm 
xét nghiệm ma túy, giang mai cần thiết cho điều 
tra RDS. 

4CDC và các cơ sở y tế ở một số tỉnh, thành 
phố phải tập trung cho phòng, chống dịch 
COVID-19 nên một số hoạt động như 

cung cấp sinh phẩm xét nghiệm HIV/AIDS, vật 
phẩm giảm hại, xác nhận ca HIV dương tính 
mới cho CBO cũng bị ảnh hưởng. 

3. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN     
3.1. Thuận lợi

3.2. Khó khăn
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4. HỢP TÁC VÀ KẾT NỐI 
Trong năm 2021, Dự án VUSTA, Dự án Quỹ 

Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã hợp tác 
kết nối chặt chẽ với nhiều đơn vị để triển khai 
dự án.

4.1. Với Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Dự án đã phối hợp với Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS trong tổ chức Hội thảo với các tổ 
chức xã hội để góp ý về Đề án thí điểm mua 
sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS với các 
tổ chức xã hội cho giai đoạn 2022-2024. Đề án 
này đến nay đã được Bộ Y tế phê duyệt nhằm 
cung cấp kinh nghiệm thực tiễn cũng như thông 
tin và bằng chứng phục vụ việc xây dựng cơ 
chế, chính sách mua sắm dịch vụ phòng, chống 
HIV/AIDS với các tổ chức xã hội từ nguồn ngân 
sách nhà nước. Các gói dịch vụ dự kiến được thí 
điểm bao gồm: Cấp phát bơm kim tiêm, bao cao 
su, chất bôi trơn cho người có hành vi nguy cơ 
và chuyển gửi người có nhu cầu vào điều trị 
Methadone; Xét nghiệm HIV tại cộng đồng và 
chuyển gửi người có phản ứng HIV đến cơ sở y 
tế xét nghiệm khẳng định; Chuyển gửi người có 

kết quả khẳng định HIV dương tính vào cơ sở 
điều trị ARV; Chuyển gửi người có kết quả xét 
nghiệm HIV âm tính và đủ điều kiện vào cơ sở 
điều trị PrEP.  Dự kiến Đề án sẽ được thí điểm 
tại các tỉnh: Nghệ An, Tây Ninh Đồng Nai, Tiền 
Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương, Hải 
Phòng và Điện Biên. Dự án cũng đã phối hợp 
với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tổ 
chức hội thảo trực tuyến “Tham vấn ý kiến cộng 
đồng về dự thảo nghị định quy định cơ sở y tế 
đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy”.

4.2. Với các trường Đại học Y Hà Nội và Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đã phối hợp với Trung tâm Chuyển 
giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV, 
Đại học Y Dược TP.HCM để tiến hành nghiên 
cứu “Kinh nghiệm và sáng kiến của các tổ 
chức dựa vào cộng đồng đối với việc cung 
cấp dịch vụ trong bối cảnh COVID-19”.  Phối 
hơp với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về 
Lạm dụng Chất - HIV, Đại học Y Hà Nội và 
US CDC tập huấn trực tuyến cho các CBO về 
viết đề xuất dự án. Phối hợp với Bộ môn Da 
liễu, Đại học Y Dược TP.HCM để tập huấn 

trực tuyến “Khái quát về bệnh lây truyền qua 
đường tình dục”. 

Phối hợp với các Bệnh viện Trung ương: 
Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình 
chống lao quốc gia trong việc tập huấn trực 
tuyến “Hiểu biết cơ bản về bệnh lao”; Bệnh 
viện Da liễu Trung ương tập huấn trực tuyến 
“Tổng quan bệnh lây truyền qua đường tình dục 
& bệnh lậu” và tập huấn trực tuyến “Hội chứng 
tiết dịch âm đạo”. Với mỗi hội thảo và tập huấn 
có hàng trăm điểm cầu tham gia.

  Hỗ trợ người chuyển giới nữ trong mùa dịch COVID-19 – năm 2021 
Nguồn: CBO G3VN, TP.HCM 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trong khi đó, dự án COVID-19 có tỷ lệ giải 
ngân khả quan hơn đạt 85,7% với hầu hết các 
hoạt động đã được triển khai. Phần ngân sách 

chưa được thực hiện bởi liên quan tới hoạt động 
phê duyệt đấu thầu mua sắm do bệnh viện Phổi 
Trung ương là đơn vị chủ dự án. 
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Tổng giải ngân 

Tổng giải ngân 

Kế hoạch 
51.981.523.350 

Kế hoạch 
 7.018.190.000 

Thực hiện 
 43.200.528.979 

Thực hiện 
 6.087.670.249 

Đạt 
83,1%

Đạt 
86,7,0%

 BIỂU ĐỒ 6  Tình hình giải ngân theo tổ chức

 BIỂU ĐỒ 7  Tình hình giải ngân theo tổ chức (Dự án COVID)

Đến hết tháng 12/2021, tỷ lệ giải ngân của 
toàn dự án đạt 83,1%. Những khó khăn khi 
thực hiện các hoạt động như đã mô tả ở trên dẫn 

tới những tình hình giải ngân thấp hơn so với 
kế hoạch và thấp nhất trong các kỳ báo cáo từ 
trước tới nay. 

C
PHẦN
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ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2022 

Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh 
AIDS vào năm 2030 đã được Chính phủ thông 
qua ngày 14/8/2020 với 4 mục tiêu cụ thể và 
11 nhóm giải pháp. Việc Chính phủ ban hành 
Chiến lược quốc gia sẽ là định hướng quan 
trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả các 
năm tiếp theo.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 
phòng, chống HIV/AIDS cũng như các văn 
bản hướng dẫn thực hiện đã được các cấp thẩm 
quyền ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý thuận 
lợi cho hoạt động trong thời gian tới.

Luật Phòng, chống ma túy cũng đã được 
Quốc hội thông qua trong năm 2021 cùng với 
các văn bản hướng dẫn Luật cũng đã được 
Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ban 

hành cũng tạo nên hành lang mới trong việc 
can thiệp cho người sử dụng và người nghiện 
ma túy.

Đề án thí điểm mua sắm dịch vụ phòng, 
chống HIV/AIDS với các tổ chức xã hội giai 
đoạn 2022-2024 được thực hiện tại 
9 tỉnh, thành phố cũng đã được Bộ 
Y tế phê duyệt mở ra cơ hội tham 
gia bền vững của các tổ chức xã hội.

Năm 2022 là năm thứ 2 trong 
giai đoạn 3 năm của Dự án. Do vậy 
các hoạt động sẽ được triển khai 
sớm ngay từ đầu năm tạo thuận 
lợi cho các đơn vị triển khai dự án 
hoàn thành tốt nhất các mục tiêu và 
cam kết đã đề ra.

Dịch HIV vẫn diễn biến hết sức phức tạp, 
đường lây truyền HIV chủ yếu cũng như nhóm 
đối tượng chính cũng đã có sự thay đổi: Lây 
nhiễm HIV tăng trong nhóm MSM. Báo cáo 
của Bộ Y tế (số 45/BC-BYT ngày 15/1/2020) 
cho thấy đường lây nhiễm HIV chủ yếu qua 

tình dục không an toàn (67,2%), đường máu 
(16,6%), mẹ sang con (1,8%), còn lại không 
có thông tin về đường lây truyền. Tỷ lệ hiện 
nhiễm HIV trên nhóm PNBD là 3,1% và nhóm 
MSM là 13,2%. 

1. CƠ HỘI 

2. THÁCH THỨC 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN
Triển khai các can thiệp sau RDS 
Điều tra RDS giúp đánh giá tình hình dịch 

HIV trong một nhóm khách hàng đích tại một 
địa bàn. Kết quả đã giúp có cơ sở dữ liệu và  
sơ đồ đa bậc HIV. Tuy nhiên hoạt động quan 
trọng nhất chính là các can thiệp bao gồm cung 
cấp vật phẩm giảm hại như BKT, BCS và CBT, 
chuyển gửi điều trị PrEP cho các khách hàng 

D
PHẦN

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC 
TRIỂN KHAI SỚM NGAY 
TỪ ĐẦU NĂM TẠO THUẬN 
LỢI CHO CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN 
KHAI HOÀN THÀNH TỐT 
NHẤT CÁC MỤC TIÊU VÀ 
CAM KẾT ĐÃ ĐỀ RA.

âm tính, xét nghiệm khẳng định, phát hiện 
nhiễm mới và tải lượng vi rút, điều trị ARV cho 
khách hàng dương tính, khám và điều trị STI và 
Methadone. Chăm sóc tích cực khách hàng sau 
RDS nhất là những KH có nguy cơ lây nhiễm 
HIV cao như nhiễm STI, sử dụng ma túy, có 
nhiều bạn tình, là một trong những ưu tiên và 



26
DỰ ÁN VUSTA
DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

cũng là thách thức của dự án trong những năm 
tiếp theo. Dự án chia sẻ kết quả điều tra RDS 
với CDC tỉnh, thành phố và thảo luận về tình 
hình dịch HIV/AIDS ở địa phương để đề ra các 
can thiệp ưu tiên. 

Thực hiện tốt chỉ tiêu khách hàng nhận đủ  
3 gói dịch vụ
Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với dự án y tế 

trong lập kế hoạch và tiếp nhận vật phẩm và sinh 
phẩm XN HIV để đảm bảo chỉ tiêu 100% khách 
hàng nhận đủ 3 gói dịch vụ dự phòng. Các CBO 
ưu tiên xét nghiệm HIV cho các khách hàng có 

nguy cơ cao như mắc STI, sử dụng ma túy, bán 
dâm, có nhiều bạn tình. 

Can thiệp cho khách hàng sử dụng ma túy  
tổng hợp
Qua các hoạt động giám sát với các CBO 

trong dự án thì thấy có một tỷ lệ đáng kể các 
KH của dự án sử dụng ma túy tổng hợp, trong 
đó phổ biến là ma túy đá và thuốc lắc. Đây là 
một trong những nguyên nhân của quan hệ tình 
dục không an toàn dẫn đến việc gia tăng lây 
nhiễm HIV và STI trong các nhóm KH của dự 
án, đặc biệt là nhóm MSM và CGN. 

   Quan trọng nhất là các can thiệp bao gồm cung cấp vật phẩm giảm hại, chuyển gửi điều trị PrEP cho khách hàng âm tính, xét nghiệm khẳng định, phát hiện 
nhiễm mới và tải lượng vi rút, điều trị ARV cho khách hàng dương tính, khám và điều trị STI và Methadone. Ảnh: Hoài Thanh
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Ước tính, cả nước hiện có khoảng 250.000 
người nhiễm HIV còn sống. Trung bình mỗi 
năm, Việt Nam phát hiện thêm khoảng 12.000 
người nhiễm mới và khoảng hơn 2.000 người 
tử vong liên quan đến HIV/AIDS. Mặc dù tỷ 
lệ nhiễm trong nhóm tiêm chích ma túy vẫn 
khá cao (12,0%) nhưng lây nhiễm đang tăng rất 
nhanh trong nhóm MSM, từ 6,7% (năm 2014) 
lên 13,3% (năm 2020) mà nguyên nhân chủ yếu 
là quan hệ tình dục không an toàn.

Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2025 
là 95-95-95, tức là 95% số người nhiễm HIV 
trong cộng đồng biết được tình trạng nhiễm 
của mình; 95% số người nhiễm HIV đã được 
phát hiện được điều trị ARV; 95% số bệnh 
nhân điều trị ARV có tải lượng HIV dưới 
ngưỡng ức chế (<1.000 bản sao/mL máu). 
Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam đã đạt 89-
76-96, đây là một mức cao so với rất nhiều 
nước trên thế giới.

Mục tiêu năm 2030 là chấm dứt dịch bệnh 
AIDS. Điều đó không có nghĩa là không còn 
HIV/AIDS hoặc không còn người nhiễm, mà 
khi đó dịch không còn là vấn đề sức khỏe công 
cộng đáng quan ngại cho mỗi cá nhân, mỗi gia 
đình và toàn xã hội. Theo tính toán, để đạt được 
mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS Việt Nam 
cần đạt mức chỉ còn <1.000 trường hợp mới 

nhiễm HIV trong 1 năm (hiện nay vẫn đang ở 
mức >10.000).

Làm thế nào để đạt được mục tiêu 95-95-95 
(2025), hướng tới chấm dứt dịch AIDS (2030)? 
Chiến lược Quốc gia đã đưa ra 11 nhóm giải 
pháp rất toàn diện. Về chuyên môn, cần tập 
trung một số nội dung chủ yếu sau:

Mặc dù dịch HIV/AIDS đã thuyên giảm 
trong những năm gần đây, tuy nhiên mọi người 

TIẾNG NÓI CỦA CƠ QUAN 
CHÍNH PHỦ VÀ TỔ CHỨC QUỐC TẾ

NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG AIDS (1/12): 
ĐỪNG CHỦ QUAN - HÃY ĐI CÙNG NHAU

 ➲  PGS.TS Nguyễn Hoàng Long
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

ĐƯỜNG LÂY NHIỄM HIV ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI NẾU KHOẢNG HƠN 10 NĂM TRƯỚC ĐÂY 
LÂY TRUYỀN Ở VIỆT NAM CHỦ YẾU QUA ĐƯỜNG MÁU DO SỬ DỤNG CHUNG BƠM KIM 
TIÊM KHI TIÊM CHÍCH MA TÚY THÌ GẦN ĐÂY LÂY NHIỄM QUA QUAN HỆ TÌNH DỤC 
KHÔNG AN TOÀN LÀ PHỔ BIẾN NHẤT.

  GS.TS Nguyễn Hoàng Long.

E
PHẦN
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ĐỪNG CHỦ QUAN. Riêng năm 2021, Việt 
Nam phát hiện thêm khoảng 13.000 người 
nhiễm HIV, đưa số người nhiễm đã phát hiện 
và hiện còn sống quản lý được lên hơn 210.000 

người. Hầu hết các bệnh truyền 
nhiễm khác đều có thể được chữa 
khỏi, nhưng HIV/AIDS thì hiện 
nay CHƯA CÓ THUỐC CHỮA 
KHỎI. Đã nhiễm bệnh là cần phải 
được chăm sóc, điều trị suốt đời.

Chặng đường đến mục tiêu 
chấm dứt dịch bệnh AIDS còn xa 
và rất khó khăn. “Muốn đi xa, hãy 
đi cùng nhau”. Nhân ngày Thế giới 
Phòng, chống AIDS, mong mọi 
người hãy đi cùng chúng tôi trên 

con đường hướng đến mục tiêu Chấm dứt dịch 
bệnh AIDS tại Việt Nam trước 2030!

Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi 
người!

1Đổi mới, nâng cao chất lượng truyền thông, 
giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến 

HIV/AIDS.

2Mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp 
giảm hại, dự phòng lây nhiễm HIV: Phân 

phát bơm kim tiêm, bao cao su cho các nhóm 
nguy cơ cao; duy trì và mở rộng điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế, can thiệp người sử dụng ma túy tổng 
hợp; mở rộng điều trị dự phòng trước phơi 
nhiễm (PrEP).

3Đa dạng các loại hình xét nghiệm phát hiện 
HIV, đặc biệt là xét nghiệm tại cộng đồng 

và tự xét nghiệm; kết nối giữa phát hiện và 
điều trị ARV ngay.

4Mở rộng điều trị bằng thuốc ARV, duy trì 
chất lượng điều trị ở mức cao; dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ sang con; điều trị đồng 
nhiễm lao, viêm gan C và STI với HIV.

5Giám sát chặt chẽ tình hình dịch để có 
những biện pháp phòng, chống phù hợp 

và kịp thời.

RIÊNG NĂM 2021, VIỆT 
NAM PHÁT HIỆN THÊM 
KHOẢNG 13.000 NGƯỜI 
NHIỄM HIV, ĐƯA SỐ NGƯỜI 
NHIỄM ĐÃ PHÁT HIỆN VÀ 
HIỆN CÒN SỐNG QUẢN LÝ 
ĐƯỢC LÊN HƠN 210.000 
NGƯỜI.

  Dải băng đỏ là biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV và những người bị bệnh AIDS.
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TIÊM PHÒNG VACCINE LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ VIỆT NAM 
ỨNG PHÓ VỚI COVID-19 VÀ DUY TRÌ SỨC KHỎE 
CỦA NGƯỜI CÓ HIV

 ➲Ths. Bs. Ramona Bhatia, 
Cố vấn trưởng cấp cao về y tế, Tổ chức CDC/PEPFAR tại Việt Nam

TRONG HAI NĂM VỪA QUA, DỊCH COVID-19 ĐÃ TÀN PHÁ CÁC GIA ĐÌNH, CÁC NỀN 
KINH TẾ VÀ CÁC HỆ THỐNG Y TẾ CÔNG TRÊN TOÀN CẦU. VIỆT NAM ĐÃ GẶT HÁI ĐƯỢC 
NHỮNG THÀNH CÔNG TO LỚN TRONG CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 THÔNG 
QUA CÁC CHIẾN LƯỢC NHƯ TRUY DẤU, ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI, CÁCH LY, CHO ĐẾN KHI 
LÀN SÓNG DỊCH LẦN THỨ TƯ VỚI BIẾN CHỦNG DELTA DỄ LÂY NHIỄM HƠN ẬP ĐẾN VÀO 
HỒI THÁNG 4, 2021

Đây là làn sóng dịch với quy mô lớn nhất, 
nhanh nhất ập tới Việt Nam. Theo báo cáo của 
Bộ Y tế cho đến ngày 31/12/2021 Việt Nam 
có 1.731.257 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc 
gia và vùng lãnh thổ và hơn 32.394 ca tử vong, 
chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm (1).

Cũng giống như các quốc gia trên thế giới, 
nhóm dân số dễ bị tổn thương như người già 
và người mắc bệnh đồng nhiễm là những 
nhóm người dễ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi 
COVID-19. Các bằng chứng thu thập được 
cũng cho thấy những người sống chung với 
HIV (Người có HIV – NCH) cũng có nguy cơ 
gặp các biến chứng bất lợi khi mắc COVID-19. 
Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt 
của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về những 
bệnh nhân nhập viện khi nghi mắc hoặc đã 
được xác nhận mắc COVID-19 tại 37 quốc gia, 
HIV là một yếu tố nguy cơ đáng kể dẫn tới tình 
trạng bệnh nặng khi nhập viện và tử vong khi 
nhập viện. Cụ thể là, một bệnh nhân vừa mắc 
COVID-19 và vừa có HIV có nguy cơ tử vong 
trong bệnh viện cao hơn 30% so với bệnh nhân 
chỉ mắc COVID-19 (2).

Để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 cho 
NCH thì điều tối quan trọng là bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng và duy trì hệ thống miễn dịch của 
người bệnh HIV. Trong khi việc tuân thủ 5K 
được coi là biện pháp nền tảng giúp giảm thiểu 
các tác động của dịch, thì tiêm chủng, cũng 

giống như các nơi khác trên thế giới, là biện 
pháp không thể thiếu giúp đảo chiều hướng đang 
gia tăng số ca mắc trong làn sóng dịch lần thứ 4 
tại thành phố Hồ Chí Minh, những tỉnh lân cận 
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bằng chứng 
thực tế từ tổ chức CDC Hoa Kỳ cho 
thấy hiệu quả bảo vệ của vắc-xin là 
71- 93% trong việc ngăn ngừa các 
ca nhập viện do COVID-19 (3). 
Kể cả với biến thể Delta, những 
người đã tiêm vắc-xin đầy đủ giúp 
giảm nguy cơ nhiễm hơn 5 lần, và 
giúp giảm nguy cơ nhập viện và 
tử vong hơn 10 lần so với người 
chưa được tiêm vắc-xin (4). Tiêm 
vắc-xin cũng gián tiếp bảo vệ cộng 
đồng nói chung (“miễn dịch cộng 
đồng”), bằng chứng là giảm nguy 
cơ lây nhiễm trong cộng đồng cho 
các ca nhiễm COVID-19 nặng nhờ tăng tỷ lệ 
tiêm chủng (5).

Chưa có một loại vắc-xin nào được thử 
nghiệm lâm sàng riêng cho nhóm NCH, tuy 
nhiên vẫn có những bằng chứng rõ ràng về tính 
an toàn và hiệu lực của vắc-xin trong nhóm dân 
số này. Ví dụ, trong 3 nghiên cứu về NCH đang 
điều trị thuốc kháng vi-rút, việc dùng đủ hai 
liều vắc-xin sản xuất bằng công nghệ mRNA 
(do hãng Moderna và Pfizer) giúp cơ thể người 
bệnh mang lại những phản ứng miễn dịch 

CHƯA CÓ MỘT LOẠI VẮC-XIN 
NÀO ĐƯỢC THỬ NGHIỆM 
LÂM SÀNG RIÊNG CHO 
NHÓM NCH, TUY NHIÊN 
VẪN CÓ NHỮNG BẰNG 
CHỨNG RÕ RÀNG VỀ TÍNH 
AN TOÀN VÀ HIỆU LỰC CỦA 
VẮC-XIN TRONG NHÓM DÂN 
SỐ NÀY.
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tương tự với những người không có H (6-8). 
Hơn thế nữa, tác dụng phụ ghi nhận được cũng 
nhẹ và tương đương với những nhóm dân số 
khác trong nghiên cứu (6,8). Những ghi nhận về 
tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin ChAdOx1 

nCoV-19 (do hãng AstraZeneca 
phát triển) cũng tương tự như các 
loại trên (9-10).

Những dữ liệu ở trên cùng với 
các bằng chứng khác về tác dụng 
phụ của COVID-19 trên nhóm 
NCH giúp cho các tổ chức quốc 
tế đưa ra khuyến nghị và thậm chí 
đưa nhóm NCH vào nhóm ưu tiên 
tiêm chủng vắc-xin. Theo WHO 
“… Tất cả những NCH cần được 

ưu tiên tiêm vắc-xin sớm… họ không nên bị 
loại ra khỏi danh sách tiếp cận vắc-xin bất kể 
tình trạng miễn dịch của họ thế nào và các quốc 
gia nên đưa nhóm này vào nhóm ưu tiên tiêm 
vắc-xin…” (11). Tương tự vậy, Viện Y tế Quốc 
gia Hoa Kỳ khuyến nghị NCH nên tiêm vắc-

xin, bất kể số lượng CD4 hoặc tải lượng vi-rút 
HIV ở mức nào (12). Thực hiện các khuyến cáo 
quốc tế, Việt Nam cũng đưa ra các hướng dẫn 
khuyến khích tiêm vắc-xin chống COVID-19 
cho NCH với bất kỳ loại vắc-xin nào được phê 
duyệt trên toàn quốc.

Với việc ban hành các hướng dẫn này, vắc-
xin đang được triển khai rộng khắp lãnh thổ 
Việt Nam, kể cả với nhóm NCH. Tổ chức CDC/
PEPFAR và các đối tác thực hiện, như Tổ chức 
Hợp tác vì sự Phát triển Y tế Việt Nam, được 
tham gia vào trong các hoạt động hỗ trợ chính 
quyền các tỉnh/thành phố và Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS trong việc tăng cường khả năng tiếp 
cận vắc-xin cho nhóm NCH. Cho tới nay, 300 
nhân viên y tế phụ trách chăm sóc cho NCH 
tại 7 tỉnh/thành phố đã được tập huấn và quy 
trình triển khai mới về tiêm vắc-xin đã được 
xây dựng để lần đầu tiên triển khai thực hiện 
tại các phòng khám ngoại trú HIV. Một chiến 
dịch truyền thông về vắc-xin đã được thực hiện 
nhằm giáo dục cho NCH và nhân viên y tế chăm 

CỘNG ĐỒNG ĐÓNG VAI TRÒ 
TỐI QUAN TRỌNG TRONG 
THÚC ĐẨY TIẾP NHẬN VẮC-
XIN TRONG NHÓM NCH VÀ 
CÁC NHÓM DÂN SỐ KHÁC.

   Bà Kamala Harris Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nơi đang bảo quản 270.000 liều vắc-xin COVID-19 của 
hãng Pfizer do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đến Hà Nội ngày 26/8/2021 (Nguồn ảnh chụp bởi Lawrence Jackson từ Văn phòng Nhà 
Trắng, Hoa Kỳ)
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sóc họ về tầm quan trọng của vắc-xin và giải 
quyết những mối quan tâm liên quan tới vắc-xin 
này (https://tinbacsi.info/). Thành phố Hồ Chí 
Minh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất 
bởi COVID-19, đã tiêm được 12,8 triệu liều 
vắc-xin cho tới thời điểm này (14), và 42.000 
liều được huy động cho 35 cơ sở điều trị ngoại 
trú HIV cho bệnh nhân là NCH. Một cách rất 
nhanh chóng, trong số 5 cơ sở điều trị ngoại trú 
HIV ở trên, 94% bệnh nhân HIV đã được tiêm 
ít nhất 1 liều vắc-xin cập nhật tới ngày 28 tháng 
10 năm 2021 (15).

Cộng đồng đóng vai trò tối quan trọng trong 
thúc đẩy tiếp nhận vắc-xin trong nhóm NCH 
và các nhóm dân số khác. Thứ nhất là, những 
người có tầm ảnh hưởng có thể đóng vai trò 
là thủ lĩnh cộng đồng trong việc vận động về 
lợi ích của vắc-xin và phá bỏ những rào cản, 
đồn đại thất thiệt về vắc-xin trong mạng lưới 
của họ và trên mạng xã hội. Thứ hai là, các tổ 
chức dựa vào cộng đồng có thể tận dụng các 

biện pháp tiếp cận trực tuyến và trực tiếp (ở 
những địa phương cho phép thực hiện) như là: 
tổ chức các sự kiện Trò chuyện, phát sóng trực 
tuyến và truyền thông trên các diễn đàn – nhằm 
tăng cường kiến thức và phổ biến các tài liệu 
truyền thông (https://tinbacsi.info/). Thứ ba là, 
các thành viên tổ chức cộng đồng có thể đóng 
vai trò kết nối giữa NCH và các cơ sở y tế, 
đưa ra những phản hồi về những trở ngại trong 
việc tiếp cận vắc-xin mà có thể được giải quyết 
nhằm đảm bảo việc triển khai suôn sẻ hơn. Cuối 
cùng, tất cả các thành viên cộng đồng đều có thể 
trở thành hình mẫu khi tự tham gia tiêm chủng 
và bảo chứng cho sự yên tâm của các thành 
viên còn lại chưa tham gia. Khi có sự chung 
tay của cộng đồng để đẩy nhanh tiến độ tiêm 
chủng, Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng đại 
dịch COVID-19, đồng thời duy trì sức khỏe và 
hạnh phúc của NCH.

Bài viết này có sự đóng góp ý kiến của Bs. Chi 
Nguyen, Tổ chức CDC, Mỹ. 
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Bắt đầu từ năm tài khóa 2021, tất cả các 
chương trình song phương và khu vực của 
PEPFAR đều được yêu cầu triển khai hoạt động 
mới về giám sát do cộng đồng dẫn dắt. Đây 
được coi là một kênh để theo dõi sự hài lòng 

của khách hàng/bệnh nhân đối với 
tất cả các dịch vụ trong nước được 
PEPFAR hỗ trợ, xác định các hạn 
chế trong hiểu biết về y tế cộng 
đồng, đánh giá các rào cản và các 
yếu tố thuận lợi cho phép người 
dân tiếp cận và duy trì các dịch vụ, 
cảnh báo bất kỳ vấn đề nào liên 
quan đến kỳ thị và phân biệt đối 
xử, cung cấp một nền tảng phân 
tích do cộng đồng dẫn dắt và các 
giải pháp để cải thiện các đáp ứng 
của y tế cộng đồng.

Tại Việt Nam, các hoạt động giám sát do 
cộng đồng dẫn dắt được tài trợ thông qua Văn 
phòng Điều phối PEPFAR, nhưng hoạt động 
độc lập, không thiên vị và theo định hướng hành 
động, tất cả được thiết kế và thực hiện bởi các 
thành viên cộng đồng ở 11 tỉnh trọng điểm, nằm 
ở 2 khu vực của khu kinh tế phía Bắc (NEZ) và 
khu vực đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HCMC 
Metro). Hoạt động giám sát này nhằm chuyển 
tải phản hồi và những quan tâm của cộng đồng 
tới PEPFAR, từ đó chia sẻ phản hồi với Chính 
phủ Việt Nam và các đối tác thực hiện chương 

trình của PEPFAR nhằm cải thiện chương trình 
và cung cấp dịch vụ cũng như phục vụ cho các 
mục đích vận động chính sách.

Các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của các bên 
tham gia:

Với các tổ chức xã hội
h Hỗ trợ thiết kế các bộ công cụ /các chỉ số và 

phân tích dữ liệu.
h Củng cố, phân tích, so sánh, mô tả, kết luận 

và khuyến nghị.
h Gửi phản hồi của cộng đồng đến PEPFAR.

Với PEPFAR
h Cung cấp kinh phí 
h Hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc huy động hỗ trợ kỹ 

thuật từ các bên thứ ba/các đối tác thực hiện 
chương trình.

h Chia sẻ phản hồi của cộng đồng tới Chính 
phủ và các đối tác thực hiện chương trình để 
cải thiện chất lượng và vận động chính sách, 
đồng thời yêu cầu các hành động cần thiết.

h Trả lời cho cộng đồng về hành động được 
thực hiện.
Với Chính phủ và các đối tác thực hiện 
chương trình

h Sử dụng phản hồi của cộng đồng để cải thiện 
chất lượng chương trình và cung cấp dịch vụ.

h Sử dụng phản hồi của cộng đồng cho vận 
động chính sách.

h Sử dụng phản hồi của cộng đồng để thông báo 
và đóng góp vào đáp ứng về y tế công cộng.

GIÁM SÁT DO CỘNG ĐỒNG DẪN DẮT TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR TẠI VIỆT NAM

 ➲Hoàng Hải
Văn phòng Điều phối PEPFAR

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSO) Ở VIỆT NAM ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐỐI TÁC TÍCH CỰC TRONG 
ỨNG PHÓ QUỐC GIA VỚI HIV/AIDS THÔNG QUA CÁC NỖ LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ. MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN CỦA PEPFAR HIỆN NAY LÀ HUY 
ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐỂ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỌ TRONG 
THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG ỨNG PHÓ HIV THEO HƯỚNG TIẾP CẬN Y 
TẾ CÔNG CỘNG.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NÀY 
NHẰM CHUYỂN TẢI PHẢN 
HỒI VÀ NHỮNG QUAN 
TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG TỚI 
PEPFAR, TỪ ĐÓ CHIA SẺ 
PHẢN HỒI VỚI CHÍNH PHỦ 
VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
CỦA PEPFAR...
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GIÁM SÁT DO CỘNG ĐỒNG DẪN DẮT TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR TẠI VIỆT NAM

Với cộng đồng
h Cử đại diện vào ban giám sát cộng đồng.
h Cộng tác để cung cấp dữ liệu và đầu vào cho 

giám sát dựa vào cộng đồng. 
h Chia sẻ phản hồi với Chính phủ và các bên liên 

quan qua các kênh khác nhau.
Với nhóm giám sát dựa vào cộng đồng 

h Bao gồm đại diện của người nhiễm HIV, các 
quần thể đích và CBO ở các tỉnh PEPFAR.

h Thu thập dữ liệu từ các cơ sở cung cấp dịch vụ, 
các nhóm cộng đồng, khách hàng, bệnh nhân 
và thực hiện các quan sát khác.
Trong năm tài khóa 2021, ngân sách được 

phân bổ cho hoạt động giám sát do cộng đồng 
dẫn dắt là 200.000 đô la. Hai tổ chức trong nước 
là Hội Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ 
Chí Minh và Trung tâm Hành động vì người sống 
chung với HIV (còn gọi là VNP +) điều phối hoạt 

động tại khu vực đô thị TP. Hồ Chí Minh (gồm 
7 tỉnh, thành phố) và khu kinh tế phía Bắc (gồm 
4 tỉnh, thành phố). Một nhóm gồm 22 thành viên 
cộng đồng thực hiện thu thập dữ liệu ở các cơ sở 
dịch vụ. Việc thu thập dữ liệu bắt đầu từ tháng 6 
năm 2021. Vì các đợt phong tỏa và giãn cách do 
COVID-19, tất cả việc thu thập dữ liệu đều được 
tiến hành từ xa.

Báo cáo quý đầu tiên được công bố vào đầu 
tháng 9 và báo cáo quý thứ hai vào đầu tháng 12 
năm 2021, và đã được chia sẻ với các cơ quan của 
Chính phủ Hoa Kỳ (CDC và USAID) và thông 
qua đó cho các đối tác thực hiện chương trình. 
Đến nay, việc thu thập và phân tích dữ liệu đã 
hoàn thành cho 21 cơ sở y tế công. 

Với số điểm tối đa là 5 điểm, hầu hết các cơ 
sở dịch vụ được khảo sát đều đạt điểm từ tốt đến 
rất tốt

4.
25

4.
56

4.
42 4.

49

4.
62 4.

65

3

4

5

 BIỂU ĐỒ 1  Điểm số đánh giá các cơ sở y tế công
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Trong số 12 tiêu chí khảo sát cho các cơ sở 
dịch vụ công, khách hàng cho thấy sự hài lòng 
nhiều hơn với chất lượng các dịch vụ điều trị 

(ARV và PrEP), và họ ít hài lòng hơn một chút 
với vị trí và cơ sở hạ tầng của các site.

Khảo sát cũng đã hoàn thành 
với các dịch vụ do PEPFAR hỗ trợ 
được cung cấp bởi 6 CBO, cụ thể 
như sau:

Khu vực STT CBO Điểm TB Số mẫu khảo sát

NEZ 1 CBO Hải Đăng 4,44 40

2 CBO Pluto 4,58 30

HCM Metro 3 CBO Gnet Biên Hòa 4,54 30

4 CBO AloBoy 4,61 50

5 CBO Vượt Sóng 4,62 30

6 CLB Bầu Trời Xanh 4,80 50

STT Dịch vụ Tính 
dễ tiếp  
cận

Tính 
phù 
hợp

Thời 
gian 
chờ

Q. Trình 
cung 
cấp DV

CS bảo 
mật  TT 
KH

Thái độ 
NV YT

C. 
lượng 
DV TV

C. 
lượng 
DV XN

C. 
lượng 
DV ART

DV 
PrEP

DV 
khám 
qua 
BHYT

CSKH 
nói 
chungOPC

1 OPC Hồng Bàng 3,76 3,93 4,02 3,86 4,00 3,88 4,00 3,94 4,04 4,50 4,02 3,95

2 OPC Thuỷ Nguyên 3,79 3,81 3,83 3,93 3,98 3,96 4,04 3,98 4,07 4,67 3,90 3,90

3 OPC Tây Hồ 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,05 4,07 4,07 4,02 4,08 4,07 4,07

4 OPC Đồng Hỷ 4,25 4,23 4,22 4,25 4,27 4,26 4,33 4,29 4,15 4.00 4,26 4,31

5 OPC Hai Bà Trưng 4,20 4,22 4,20 4,23 4,26 4,25 4,35 4,31 4,32 4,25 4,23 4,30

6 OPC Quận 11 4,23 4,09 4,13 4,30 4,14 4,46 4,48 4,54 4,60 4,22 4,57 4,21

7 OPC Thái Nguyên 4,37 4,39 4,35 4,36 4,38 4,35 4,48 4,43 4,43 3,96 4,38 4,43

8 OPC Quận 4 4,25 4,21 4,36 4,34 4,48 4,37 4,44 4,41 4,30 4,93 4,51 4,39

9 POC BVĐK Quảng Ninh 4,33 4,42 4,59 4,48 4,58 4,54 4,48 4,63 4,59 4,03 4,60 4,30

10 OPC Đồng Nai 4,29 4,41 4,36 4,45 4,45 4,43 4,53 4,55 4,61 4,70 4,41 4,39

11 OPC Biên Hoà 4,44 4,28 4,46 4,50 4,46 4,46 4,60 4,70 4,67 4,88 4,55 4,09

12 OPC BVĐK Cẩm Phả 4,34 4,37 4,62 4,53 4,60 4,63 4,65 4,80 4,49 4,67 4,82 4,23

13 OPC Tây Ninh 4,30 4,35 4,52 4,52 4,51 4,65 4,58 4,57 4,74 4,71 4,71 4,73

14 OPC Tiền Giang 4,47 4,52 4,38 4,56 4,55 4,60 4,65 4,57 4,64 4,53 4,82 4,50

15 OPC Phổ Yên 4,55 4,49 4,51 4,51 4,50 4,48 4,62 4,54 4,60 4,75 4,60 4,63

16 OPC Thủ Dầu Một 4,42 4,12 4,57 4,53 4,40 4,62 4,68 4,70 4,83 4,83 4,83 4,48

17 OPC BVĐK Hậu Nghĩa 4,46 4,68 5,65 4,54 4,58 4,59 4,61 4,86 4,63 4,47 4,61 4,62

18 OPC Thủ Đức 4,59 4,59 4,62 4,63 4,61 4,63 4,68 4,69 4,69 0.00 4,71 4,73

19 OPC Bến Cát 4,54 4,52 4,51 4,64 4,59 4,68 4,78 4,87 4,87 5,00 4,81 4,53

20 OPC BVĐK Bà Rịa 4,54 4,78 4,70 4,70 4,64 4,89 4,75 4,83 4,83 5,00 4,90 4,72

21 OPC Quận 5 4,84 4,84 4,75 4,85 4,81 4,88 4,87 4,90 4,90 5,00 4,77 4,89
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Từ điểm số và cũng như cuộc thảo luận với 
các khách hàng tham gia, một số khuyến nghị 
và đề xuất qua khảo sát lần 1 như sau:

Khách hàng mong muốn có một không gian 
an toàn đảm bảo sự riêng tư và thuận tiện để 
trao đổi với bác sĩ và các nhân viên y tế khi cần 
xét nghiệm, tư vấn và điều trị HIV.
h Họ muốn được thông báo đầy đủ về tải lượng 

vi-rút và kết quả điều trị của họ thường quy, 
đặc biệt là sau khi họ đi xét nghiệm. 

h Họ mong đợi sự linh hoạt hơn từ các cơ sở và 
nhân viên y tế, không chỉ về thời gian và ngày 
làm việc, mà còn cả cấp phát thuốc nhiều 
tháng, dịch vụ từ xa, và các tùy chọn về cấp 
phát thuốc, trong các trường hợp khẩn cấp 
như giãn cách xã hội do dịch COVID-19. 

h Cuối cùng, họ muốn có thông tin đầy đủ về 
các chi phí mà họ có thể phải trả nếu họ sử 
dụng các dịch vụ không liên quan đến HIV tại 
các cơ sở y tế.

Một số khách hàng sau khảo sát đã giữ liên 
lạc với các thành viên nhóm phỏng vấn và chia 
sẻ những khó khăn hay đề nghị trợ giúp. Điều 
này cho thấy nhóm CLM ở một mức độ nào đó 
đã trở thành một kênh đáng tin cậy để khách 
hàng chia sẻ những mối quan tâm của họ. Rõ 
ràng, hầu hết các mối quan tâm đều liên quan 
đến những hạn chế và khó khăn trong thời gian 
giãn cách do COVID-19.

Chuẩn bị cho hoạt động CLM bước sang 
năm thứ hai, PEPFAR đã tổ chức một hội thảo 
vào giữa tháng 12 vừa qua đánh giá năm đầu 
tiên thực hiện CLM và xác định các ưu tiên cho 
kế hoạch CLM năm thứ hai với các đối tác thực 
hiện chương trình (FHI360, PATH, Trung tâm 
Life, HAIVN, và dự án EPIC) và một số đối 
tác liên quan khác (như Cục Phòng, chống HIV/
AIDS,  và các dự án của Quỹ Toàn cầu). 

STT Tiêu chí Dịch vụ dễ 
dàng được 
tiếp cận

Cơ sở vật 
chất phù 
hợp để 
phục vụ 
khách 
hàng

Quy trình, 
thủ tục 
cung cấp 
dịch vụ

Chính sách 
về tính 
bảo mật 
thông tin 
của khách 
hàng

Thái độ 
của nhân 
viên tại cơ 
sở dịch vụ

Chuyên 
môn của 
nhân viên 
tại CSDV 

Chuyển 
gửi dịch vụ 
tới các cơ 
sở khác 

Chăm sóc 
khách 
hàng nói 
chung tại 
cơ sở dịch 
vụ này

Tên CBO

1 CBO Hải Đăng 4,06 4,34 4,60 4,60 4,71 4,57 4,20 4,44

2 CBO Gnet Biên Hòa 4,53 4,48 4,46 4,55 4,45 4,60 4,88 4,37

3 CBO Pluto 4,46 4,62 4,49 4,61 4,58 4,59 4,88 4,40

4 CBO AloBoy 4,53 4,50 4,63 4,68 4,66 4,67 4,63 4,63

5 CBO Vượt Sóng 4,47 4,48 4,63 4,87 4,73 4,81 4,30 4,68

6 CLB Bầu Trời Xanh 4,75 4,87 4,76 4,84 4,76 4,84 4,84 4,70
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10 SỰ KIỆN NỔI BẬT  VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 
NĂM 2021

 ➲PGS.TS Nguyễn Hoàng Long
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
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10 SỰ KIỆN NỔI BẬT  VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 
NĂM 2021
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DỊCH HIV/AIDS CÓ GÌ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2021
 ➲Bích Phượng

Tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới
Theo báo cáo của UNAIDS, tính đến năm 

2020, số người nhiễm HIV trên thế giới hiện 
còn sống khoảng 37,7 triệu người, trong đó 
khoảng 1,8 triệu là trẻ em dưới 15 tuổi. Trong 
năm 2020, cả thế giới phát hiện mới 1,5 triệu 
người nhiễm, trong đó có khoảng 150.000 trẻ 
em và có khoảng 680.000 người tử vong. Kể 
từ đầu vụ dịch đến nay cũng đã có tới khoảng 
38 triệu người chết do HIV/AIDS. Mặc dù 
gánh nặng của dịch tiếp tục thay đổi đáng kể 

giữa các quốc gia và khu vực. Khu vực châu 
Phi vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cứ 25 
người trưởng thành thì có gần 1 người (3,6%) 
nhiễm và chiếm hơn 2/3 số người nhiễm trên 
toàn thế giới.

Nhóm quần thể chính nhiễm HIV năm 2020 
là người bán dâm và khách hàng,  nhóm MSM, 
người tiêm chích ma túy, người chuyển giới và 
bạn tình, chiếm 65% số ca nhiễm trên toàn cầu. 
Cũng theo UNAIDS, nguy cơ nhiễm ở những 
người tiêm chích ma tuý cao hơn 35 lần; chuyển 

NĂM 2021 ĐÁNH DẤU 40 NĂM KỂ TỪ KHI 5 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 
ĐƯỢC BÁO CÁO CHÍNH THỨC BỊ MẮC BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI MÀ SAU 
NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ AIDS.  

  Nhóm MSM đang là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: Hoài Thanhi 
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DỊCH HIV/AIDS CÓ GÌ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2021
giới nữ cao hơn 34 lần; người bán dâm hơn 26 
lần và hơn 25 lần ở nhóm MSM khi so sánh với 
quần thể người dân nói chung.

Tình hình dịch tại Việt Nam
Số người nhiễm HIV hiện đang còn sống 

được báo cáo hiện nay là 212.769 trường hợp. 
Số người tử vong lũy tích tính từ đầu vụ dịch đến 
nay là 108.849. Trong năm 2021, các tỉnh tiếp 
tục rà soát các trường hợp nhiễm chưa tham gia 
điều trị để tư vấn điều trị, trong quá trình rà soát 
phát hiện nhiều trường hợp tử vong chưa được 
báo cáo và một số trùng lặp đã được loại bỏ. 

Đến hết tháng 10/2021, cả nước ghi nhận 
10.925 trường hợp nhiễm mới HIV. Trong số 
người mới nhiễm có 84,8% là nam giới, độ tuổi 
chủ yếu là từ 16 - 29 (46%) và 30 - 39 (29%), 
đường lây chủ yếu là quan hệ tình dục không an 
toàn (79,1%) và qua đường máu (9,9%). Cũng 
từ đầu năm tới nay ghi nhận 1.528 trường hợp tử 
vong. Ước tính đến hết năm 2021, cả nước phát 

hiện khoảng 13.000 trường hợp HIV dương 
tính và 2000 trường hợp tử vong. Như vậy so 
với năm 2020 số người nhiễm HIV được phát 
hiện có xu hướng gia tăng mặc dù dịch COVID- 
19 đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận xét nghiệm 
của các quần thể có nguy cơ lây nhiễm cao.

Lây truyền qua quan hệ tình dục tiếp tục là 
đường lây chính trong lây nhiễm HIV và tỷ lệ 
này ngày càng tăng (từ 65,1% năm 2019 tăng 
lên 75,8% năm 2020 và hiện tại là 79,1%). Đáng 
chú ý, tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm nguy 
cơ cao giảm nhưng tỷ lệ này trong nhóm MSM 
đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm 
gần đây. Theo số liệu giám sát trọng điểm HIV, 
năm 2014 tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong 
nhóm MSM tại 8 tỉnh/thành phố là 6,7%, năm 
2017 giám sát tại 9 tỉnh/thành phố tỷ lệ hiện 
nhiễm trung bình là 12,2%, tỷ lệ này năm 2020 
là 13,3%. Nhóm MSM đang là một trong những 
nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam 
hiện nay.
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BIỂU ĐỒ 1 Số HIV, AIDS và tử vong được báo cáo qua các năm

SỐ CA LÂY NHIỄM 
HIV GHI NHẬN 
NĂM 2021 LÀ QUA 
ĐƯỜNG TÌNH DỤC.

79,1%
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 
TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 

 ➲   Hữu Thủy

THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN 
QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY MẠI DÂM LỰA 
CHỌN VỚI CHỦ ĐỀ “TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG BỐI CẢNH DỊCH 
COVID-19”.

Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến người 
nhiễm HIV và chương trình phòng, chống HIV/
AIDS. 

Người nhiễm HIV có nguy cơ chuyển  bệnh nặng 
hơn nếu bị mắc COVID-19
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO)1  người 

nhiễm HIV khi mắc COVID-19 có nguy cơ 
bệnh chuyển nặng hoặc tử vong 
cao hơn. Một báo cáo của WHO 
dựa trên dữ liệu giám sát lâm sàng 
từ 37 quốc gia về nguy cơ chuyển 
nặng khi mắc COVID-19 ở những 
người nhiễm HIV nhập viện cho 
thấy nguy cơ phát triển COVID-19 
nghiêm trọng hoặc tử vong cao hơn 
30% so với những người không bị 
nhiễm. Những bệnh lý tiềm ẩn như 
tiểu đường và tăng huyết áp cũng 

thường gặp ở những người có HIV, do đó khi 
mắc COVID-19 nguy cơ thường nặng hơn. Báo 
cáo cũng chỉ ra gần một phần tư (23,1%) tổng 
số người nhiễm HIV nhập viện do COVID-19 
đã tử vong và nhiều người diễn biến tăng nặng.

Phát hiện này cũng muốn nhấn mạnh rằng 
người nhiễm HIV cần áp dụng các biện pháp 
can thiệp để giúp sống khỏe nhất có thể như: 
Tiếp cận sớm và điều trị ARV sớm, tuân thủ 
điều trị; ngăn ngừa và quản lý các bệnh lý tiềm 
ẩn như tiểu đường, tăng huyết áp. Tổ chức Y tế 
thế giới cũng khuyến cáo những người nhiễm 
HIV nên được ưu tiên tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 càng sớm càng tốt mà không phụ 

thuộc vào tình trạng miễn dịch của họ. 
Việt Nam đã trải qua qua 4 làn sóng dịch 

COVID-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến chương 
trình phòng, chống HIV/AIDS:
h Dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc đầu tư nguồn lực cho chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS: Dịch COVID-19 
bùng phát tại nhiều địa phương thời gian qua 
và kéo dài nên ảnh hưởng đến nguồn lực cho 
phòng, chống HIV/AIDS. 

h Nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 
cộng đồng bị ảnh hưởng, thậm chí ngừng trệ: 
Để phòng, chống COVID-19, các hoạt động 
triển khai tại cộng đồng và có tiếp xúc trực 
tiếp giữa người với người hoặc tập trung đông 
người như hoạt động tiếp cận cộng đồng, 
truyền thông nhóm, xét nghiệm tại cộng 
đồng... đã không được triển khai.

h Nhiều cơ sở y tế cung cấp dịch vụ phòng, 
chống HIV/AIDS bị phong tỏa đã ảnh hưởng 
đến việc cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/
AIDS liên tục cho người bệnh. 

h Một số người sử dụng dịch vụ phòng, chống 
HIV/AIDS bao gồm cả người bệnh điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế; Điều trị bằng thuốc ARV bị 
nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với 
người mắc COVID-19 nên bị đưa vào các 
khu cách ly nên cũng gặp khó khăn để tiếp 
cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS một 
cách liên tục.

h Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong thời gian 
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1https://www.who.int/news/item/15-07-2021-who-warns-that-hiv-infection-increases-risk-of-severe-and-critical-covid-19#:~:text=The%20report%20is%20based%20
on,to%20people%20without%20HIV%20infection
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 ➲   Hữu Thủy

qua cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt 
động phòng, chống HIV/AIDS. Việc hạn chế 
đi lại trong một số thời điểm, khiến cho nhiễm 
HIV, người sử dụng các dịch vụ phòng, chống 
HIV/AIDS như ARV, PrEP ...

h Việc kết nối, chuyển tiếp các dịch vụ thích 
hợp liên quan đến HIV cho khách hàng cũng 
gặp nhiều khó khăn do các cơ sở y tế cũng 
tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối 
cảnh dịch COVID-19
Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định rằng: 

HIV tiếp tục là một vấn đề sức khỏe cộng đồng 
toàn cầu lớn, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng 
của 34,7 triệu người. Để đạt được các mục tiêu 
95–95–95 toàn cầu mới do UNAIDS đề ra, các 
quốc gia cần nỗ lực gấp đôi để tránh gia tăng 
các ca nhiễm HIV do gián đoạn dịch vụ phòng, 
chống HIV/AIDS trong COVID-19.

Tại Việt Nam, với những tác động tiêu cực 
của dịch COVID-19 đến chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS làm cho nhiều khách hàng 
khó tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/

AIDS và hậu quả dễ nhận thấy là 
số người nhiễm HIV gia tăng.  

Tọa đàm với các phóng viên 
báo chí nhân Tháng hành động 
quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 
năm 2021. Nhằm ứng phó kịp thời 
với các tác động tiêu cực của đại 
dịch COVID-19 tới chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS, Chính 
phủ, Bộ Y tế cũng như các địa 
phương đã triển khai hàng loạt các giải pháp 
nhằm tăng cường phòng, chống HIV trong bối 
cảnh dịch COVID-19 như xây dựng và ban 
hành kịp thời các hướng dẫn đáp ứng khẩn cấp 
để duy trì tiếp cận dịch vụ  phòng, chống  HIV/
AIDS như: Hướng dẫn tiếp cận với khách hàng 
qua các ứng dụng online; hướng dẫn khách 
hàng tự xét nghiệm HIV; Hướng dẫn phòng, 
chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cung cấp 
dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; Đáp ứng 
khẩn cấp trong lĩnh vực điều trị thay thế nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bao gồm cả cấp thuốc 
cho người bệnh mang về và điều trị ARV (cấp 
thuốc nhiều tháng cho người bệnh) v.v... Dự báo 
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  Xét nghiệm HIV không chuyên. Ảnh: Hoài Thanh
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dịch COVID-19 có thể còn kéo dài và chúng ta 
có thể sẽ sống chung với dịch trong tình hình 
mới, do vậy song song với phòng, chống dịch 
các địa phương cần tăng cường các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch 
COVID-19. Song song với việc tiếp tục triển 
khai toàn diện chương trình phòng, chống HIV/

AIDS, trong bối cảnh dịch Covid, 
các địa phương cần tăng cường 
triển khai các hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS sau:
h Các cấp lãnh đạo cần tiếp tục 

quan tâm chỉ đạo và kiên định 
các mục tiêu phòng, chống HIV/
AIDS đã được Chính phủ đặt ra 
trong Chiến lược quốc gia chấm 
dứt dịch bệnh AIDS vào năm 
2030.

h Tăng cường hoạt động truyền 
thông quảng bá các dịch vụ 
phòng, chống HIV/AIDS qua 
các kênh truyền thông đại 
chúng và qua nền tảng trực 

tuyến, mạng xã hội như các trang thông tin 
điện tử, facebook, zalo, tik tok v.v.. 

h Tăng cường mô hình tại cộng đồng do cộng 
đồng triển khai dưới nhiều hình thức đa 
dạng như qua online, từ xa, lưu động và tự 
xét nghiệm. Mở rộng mô hình cấp phát sinh 
phẩm OraQuick qua chuyển phát nhanh (thư 
tín) bao gồm hướng dẫn đóng gói, bảo quản 
sinh phẩm, giao nhận, sử dụng, báo cáo, thanh 
quyết toán, chỉ đạo triển khai chương trình tự 
xét nghiệm.

h Đảm bảo dự trù và cung ứng đủ sinh phẩm xét 
nghiệm và thuốc (ARV; PrPEP; Methadone) 
và vật phẩm can thiệp giảm tác hại như bơm 
kim tiêm, bao cao su.  

h Quảng bá, chia sẻ thông tin tích cực về cộng 
đồng đích và người nhiễm HIV nhằm giảm 

kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/
AIDS. Cập nhật cho hệ thống y tế về tiêu 
chuẩn cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống 
HIV/AIDS  thân thiện, các quy tắc ứng xử 
cần thiết và cơ chế bảo mật thông tin khách 
hàng.

h Thành lập các Đội đáp ứng nhanh với 
COVID-19 để kết nối với đại diện mạng lưới 
người nhiễm HIV để đăng tải, chuyển các 
thông tin, các văn bản liên quan đến phòng, 
chống HIV/AIDS cho các nhóm đối tượng 
đích và đến người nhiễm HIV kịp thời. 

h Ưu tiên tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho 
các nhân viên hỗ trợ và nhân viên tiếp cận 
cộng đồng và cho người nhiễm HIV.

h Có cơ chế phối hợp và phổ biến đến tất cả các 
cơ quan, cán bộ có liên quan khi địa phương 
thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo người 
có nhu cầu vẫn có thể tiếp cận được các dịch 
vụ phòng, chống HIV/AIDS nhất là những 
người bệnh đang điều trị bằng thuốc ARV, 
PrEP hoặc Methadone.

h Bố trí sắp xếp lại việc cung cấp dịch vụ 
phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế bằng 
cách hẹn giờ và xếp lịch khám, các hoạt 
động dự phòng COVID-19 như khẩu trang, 
rửa tay, đo thân nhiệt được áp dụng nghiêm 
ngặt để giúp cho hoạt động tại các cơ sở y 
tế diễn ra bình thường và giảm nguy cơ lây 
nhiễm COVID-19 cho cả nhân viên y tế và 
cho người bệnh.

h Tăng cường huy động và vận dụng nguồn lực 
cộng đồng trong các hoạt động phòng chống 
HIV/AIDS, xã hội hoá dịch vụ HIV, liên kết y 
tế công lập – tư nhân, thu hút sự tham gia của 
các tổ chức cộng đồng sẽ tạo thuận lợi cho 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

DỰ BÁO DỊCH COVID-19 
CÓ THỂ CÒN KÉO DÀI VÀ 
CHÚNG TA CÓ THỂ SẼ SỐNG 
CHUNG VỚI DỊCH TRONG 
TÌNH HÌNH MỚI, DO VẬY 
SONG SONG VỚI PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH CÁC ĐỊA 
PHƯƠNG CẦN TĂNG CƯỜNG 
CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, 
CHỐNG HIV/AIDS TRONG 
BỐI CẢNH DỊCH COVID-19.
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 Do cách nói ngắn gọn, nên nhiều người 
không hiểu được khái niệm này. Một cách giải 
thích khác là: Trạng thái HIV trung tính ám chỉ 
hiện nay thế giới đã có thuốc kháng HIV (ARV), 
thuốc giúp cho việc dự phòng lây nhiễm trở nên 
hiệu quả hơn và dễ dàng hơn. 

Thuốc ARV giúp dự phòng trước phơi nhiễm 
HIV cho người chưa nhiễm mà chúng ta quen 
gọi là PrEP. Mặt khác thuốc sẽ giúp cho người 
nhiễm HIV sống khỏe mạnh, không làm lây 
truyền HIV qua đường tình dục khi người nhiễm 
đạt được tình trạng “không phát hiện HIV” trong 
máu (chúng ta đã quen với khái niệm Không 

phát hiện = Không lây truyền hay K=K). Do vậy 
chúng ta không còn lo sợ về tình trạng HIV của 
một người bất kỳ ai hoặc cũng không lo lắng về 
tình trạng dương tính hay âm tính vì chúng ta 
đã có thuốc để dự phòng lây nhiễm. Chúng ta 
có thể điều trị bằng thuốc ARV nếu chẳng may 
bị nhiễm để sống khỏe mạnh và không làm lây 
truyền bệnh sang người khác. 

“Trạng thái HIV trung tính” ám chỉ rằng 
chúng ta đang sống trong thời đại mà tình trạng 
nhiễm HIV của một ai dù âm tính hay dương 
tính cũng không còn là vấn đề nếu họ được dự 
phòng hay điều trị bằng thuốc ARV.

TRẠNG THÁI HIV TRUNG TÍNH
 ➲   Kiều Trang

“TRẠNG THÁI HIV TRUNG TÍNH” ĐƯỢC DỊCH TỪ TIẾNG ANH (HIV NEUTRAL STATUS), 
CŨNG CÓ NGƯỜI GỌI LÀ “TÌNH TRẠNG HIV TRUNG TÍNH” HAY “TÌNH TRẠNG HIV 
TRUNG LẬP”. ĐÂY LÀ CÁCH NÓI NGẮN GỌN ĐỂ MÔ TẢ MỘT THẾ GIỚI NƠI NHỮNG 
NGƯỜI NHIỄM HIV KHÔNG THỂ LÀM LÂY NHIỄM CHO NGƯỜI KHÁC VÀ NHỮNG NGƯỜI 
ÂM TÍNH SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM.
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PrEP - một biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV
PrEP là sử dụng thuốc để điều trị dự phòng 

phơi nhiễm HIV ở người có hành vi nguy cơ cao. 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu điều trị 

PrEP hàng ngày (mỗi ngày uống 1 viên thuốc) 
thì người có hành vi nguy cơ cao có thể hạn chế 
tới hơn 90% nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường 
tình dục.

Như vậy, PrEP được uống thuốc mỗi ngày. 
Tuy nhiên, hiện nay còn có thể sử dụng PrEP 
tình huống, chỉ sử dụng mỗi khi có hành vi 
nguy cơ.

PrEP tình huống về bản chất cũng là thuốc 
kháng HIV có thành phần là TDF/FTC hoặc 
TDF/3TC như PrEP hàng ngày. Tuy nhiên, 
uống liền 2 viên cho liều đầu tiên trong vòng từ 
2 - 24h trước khi quan hệ tình dục và uống viên 
thứ 3 sau liều đầu 24h và uống viên thứ 4 sau 
liều đầu 48h. Những ngày tiếp theo nếu có quan 
hệ tình dục, người sử dụng PrEP tình huống 
có thể tiếp tục uống 1 viên mỗi ngày và ngừng 
uống sau lần quan hệ tình dục cuối cùng 2 ngày.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, PrEP tình huống 
là an toàn và hiệu quả cao trong giảm nhiễm 

HIV ở nhóm MSM. Họ thấy PrEP tình huống 
tiện lợi. Đặc biệt ở những người không có quan 
hệ tình dục thường xuyên (dưới 2 lần/tuần) và 
có khả năng uống 2 giờ trước khi có quan hệ 
hoặc có thể trì hoãn quan hệ ít nhất 2 giờ.

Như vậy ngoài các biện pháp quen thuộc để 
dự phòng lây nhiễm HIV như sử dụng bơm kim 
tiêm sạch khi tiêm chích ma túy hay sử dụng bao 
cao su khi quan hệ tình dục thì PrEP là một can 
thiệp mới giúp dự phòng lây nhiễm hiệu quả.

 
Điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV - Dự 
phòng lây nhiễm  
Thuốc ARV mục đích ban đầu để điều trị cho 

người nhiễm HIV. Khi người nhiễm sử dụng, 
thuốc sẽ ức chế sự nhân lên của vi rút do vậy số 
lượng trong cơ thể người nhiễm sẽ giảm xuống 
mức rất thấp và người ta sử dụng xét nghiệm 
để đo tải lượng vi rút trong máu. Khi không thể 
đo lường được số lượng bản sao vi rút trong cơ 
thể của một người nào đó thì được coi là không 
thể phát hiện được (hiện thế giới quy định nếu 
tải lượng HIV trong máu dưới 200 bản sao/ml 
máu được coi là không phát hiện được). Nếu 
một người có tải lượng HIV dưới ngưỡng phát 
hiện, mặc dù vẫn còn trong cơ thể, nhưng số 
lượng rất thấp nên các nghiên cứu chỉ ra rằng 
khi đó HIV không thể truyền sang người khác 
qua đường tình dục. Điều này có nghĩa là nếu tải 
lượng vi rút của bạn không thể phát hiện được, 
bạn không thể truyền bệnh cho người khác qua 
đường tình dục (Không phát hiện = Không lây 
truyền hay K=K).

Như vậy với hiểu biết sâu sắc hơn về tác 
dụng của thuốc ARV, đã mở ra một giai đoạn 
mới trong dự phòng và điều trị. Mỗi người 
chưa bị nhiễm đã có có thể sử dụng thuốc để 
dự phòng lây nhiễm. Một người nhiễm sử dụng 
thuốc ARV để sống khỏe mạnh và không làm 
lây truyền HIV sang người khác. 

   Khi sử dụng thuốc ARV sẽ làm tải lượng HIV thấp dưới ngưỡng 
phát hiện và không có nguy cơ lan truyền qua đường tình dục 
(K=K)

1-6
tháng

Để đạt được 
tải lượng HIV dưới 
ngưỡng phát hiện

6
tháng

Duy trì tải lượng HIV 
dưới ngưỡng phát 
hiện 6 tháng sau khi 
có kết quả xét 
nghiệm lần đầu

Thực sự
không có
nguy cơ

Thực sự không có 
nguy cơ làm lây 
nhiễm HIV sang bạn 
tình. Chỉ khi người 
có HIV:
- Uống thuốc hằng 
ngày theo chỉ định
- Tái khám theo đúng 
lịch hẹn

Nguy cơ 
lây truyền

Duới ngưỡng phát hiện
KHÔNG PHÁT HIỆN
 = KHÔNG LÂY NHIỄM

NGUY CƠ LÂY 
NHIỄM HIV QUA 
ĐƯỜNG TÌNH DỤC 
NẾU ĐIỀU TRỊ PREP 
HÀNG NGÀY

GIẢM90%
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SỬ DỤNG CHẤT KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC 
VÀ CÁC TÁC ĐỘNG VỀ SỨC KHỎE

 ➲   Bích Phượng

SỬ DỤNG CHẤT KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC (CHEMSEX) LÀ CỤM TỪ CHỈ VIỆC SỬ DỤNG CÓ 
CHỦ Ý CÁC CHẤT HÓA HỌC THƯỜNG LÀ CÁC CHẤT MA TÚY KÍCH THÍCH TRONG HOẠT 
ĐỘNG TÌNH DỤC.

Sử dụng chất khi quan hệ tình dục chủ yếu 
ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới 
(MSM) nhằm tăng sự tự tin, tăng khoái cảm, có 
thể quan hệ với thời gian dài hơn và với nhiều 
bạn tình hơn. Các chất được sử dụng ngay trước 
hoặc trong lúc quan hệ.

Chemsex là gì?
Chemsex là thuật ngữ xuất phát từ tiếng Anh 

là sự kết hợp của 2 từ: “Chemicals” có nghĩa 
là các chất hóa học và “sex” là tình dục. Hiện 
tượng chemsex được bắt đầu tại London vào 
khoảng cuối thập niên 1990 trong nhóm MSM, 
sau đó phổ biến ra trong các bữa tiệc kín của 
cộng đồng đó trên toàn thế giới trong đó có 
Việt Nam với mục đích vui vẻ, thăng hoa. Hiện 
tượng chemsex cũng được bắt nguồn từ việc 
ứng phó với các căng thẳng của nhóm, các định 
kiến, kỳ thị trong xã hội, những trải nghiệm từ 
chứng thù ghét đồng tính (homophobia) và nhu 
cầu đạt khoái cảm.

Tùy theo từng vùng, có thể có các tên gọi 
khác về chemsex, như: “Party and Play” (PnP), 
“High and Horny” (HnH), “sexualized drug 
use” (SDU) “ChemFun”, “HiFun”, …

Không phải người sử dụng ma túy nào cũng tham 
gia vào chemsex 
Người sử dụng ma túy có các mục đích khác 

nhau: Ví dụ, người sử dụng heroin thường thèm 
muốn mãnh liệt chất gây nghiện hay hay giải 
quyết các cảm xúc tiêu cực như khi nhớ lại hoặc 
suy nghĩ lại các biến cố đã xảy ra trong quá khứ 
hoặc hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hiện 

tại. Vì vậy những người có trải nghiệm bất lợi 
có thể muốn sử dụng loại ma túy đó để giảm 
hay chạy trốn các cảm xúc tiêu cực. Nhiều loại 
ma túy khác như ketamine, GHB (nước biển), 
benzodiazepines, cũng có thể được sử dụng để 
làm dịu đi cảm xúc đau buồn.

Một số chất khác được dùng để tạo sự tự tin. 
Ví dụ, thuốc lắc, khác với heroin, được dùng 
không phải để làm dịu đi các cảm xúc đau buồn 
mà được dùng để tăng hưng phấn, 
tham gia các hoạt động nhóm như 
nhảy, bay hoặc kết nối với các cá 
nhân hoặc cộng đồng. Ecstasy, 
MDMA, cocaine và rượu là những 
loại ma túy tạo sự tự tin và gắn 
kết xã hội. Trước đây, những loại 
ma túy tạo cảm giác tự tin cũng 
được cộng đồng MSM ưa chuộng. 
Những loại ma túy này đã đóng 
một vai trò quan trọng trong việc 
kết nối họ ở một số thời điểm có 
tính thử thách như đại dịch HIV/
AIDS và khi bị xã hội kỳ thị. 

Điều chủ yếu khiến việc sử dụng chất 
(chems) khác biệt với các loại thuốc khác là tạo 
cảm giác cực đỉnh (high) khi sử dụng. Ví dụ khi 
sử dụng methamphetamine giải phóng lượng 
dopamine cao hơn đáng kể so với các loại ma 
túy khác, ảnh hưởng mạnh đến khả năng phán 
đoán của cá nhân hơn hẳn loại thuốc ma túy 
khác. Tác dụng methamphetamine là làm mất 
đi sự ức chế. Khi kết hợp với trạng thái ham 
muốn tình dục ở một người trước đó có một 
ức chế nào đó, sự giải tỏa ức chế này phá bỏ 

HIỆN TƯỢNG CHEMSEX 
CŨNG ĐƯỢC BẮT NGUỒN 
TỪ VIỆC ỨNG PHÓ VỚI CÁC 
CĂNG THẲNG CỦA NHÓM, 
CÁC ĐỊNH KIẾN, KỲ THỊ 
TRONG XÃ HỘI, NHỮNG 
TRẢI NGHIỆM TỪ CHỨNG 
THÙ GHÉT ĐỒNG TÍNH 
(HOMOPHOBIA) VÀ NHU 
CẦU ĐẠT KHOÁI CẢM.
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hết các e ngại về tôn giáo, văn hóa, xã hội hoặc 
tâm lý. Sử dụng methamphetamine mở ra tất 
cả những tưởng tượng tình dục bất ngờ nhất và 
nhiều người mô tả sử dụng nó giống như việc 
làm mất đi bộ lọc phân biệt giữa hành vi được 
coi là “phù hợp” và hành vi “không phù hợp”. 
Đa số người dùng đều mô tả cảm giác cực đỉnh 
này là tuyệt vời và giải tỏa mọi ức chế. Một số 
người trải qua cảm giác này an toàn nhưng cũng 
có một số người chịu các hậu quả như kiệt sức, 
hoang tưởng, trầm cảm và đau khổ vì các hành 
động thực hiện khi bị ảnh hưởng của ma túy.

Tóm lại cảm giác cực đỉnh và loại bỏ các ức 
chế trong tình dục do sử dụng ma túy kích thích 
đặc biệt hấp dẫn với cộng đồng MSM khi so 
sánh với bất kỳ loại ma túy nào khác. Tuy nhiên 
nó cũng gây ra nhiều hệ lụy cho người sử dụng 
bao gồm cả sự lệ thuộc.

Ảnh hưởng của chemsex với sức khỏe
Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất bao gồm 

cả nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục: Những người tham gia chemsex 
thường có nhiều ngày không ngủ, không ăn, 
thậm chí kéo dài đến 72 giờ, điều này gây hại 
cho sức khoẻ. Người dùng thường không sử 
dụng các biện pháp dự phòng lây truyền HIV 

như bao cao su, không tuân thủ điều trị ARV 
hay PrEP v.v... trong và sau khi tham gia vào 
chemsex làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV.

Việc có nhiều bạn tình, có các hành vi nguy 
cơ cao như quan hệ tình dục thô bạo gây tổn 
thương bộ phận sinh dục cũng có thể làm tăng 
nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục. Nghiên cứu cho thấy người tham gia 
chemsex có trung bình 05 bạn tình mỗi lần gặp 
gỡ và thường quan hệ tình dục không an toàn. 
Tình dục không an toàn và tiêm chích ma túy 
là nguyên nhân lây truyền HIV và vi rút viêm 
gan B, C.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần: Chemsex 
gây các ảnh hưởng xấu lên sức khỏe tâm thần. 
Một số người tham gia để giải tỏa căng thẳng 
nhưng căng thẳng ngày càng trầm trọng hơn. 
Mephedrone và methamphemtaine tạo ra sự lệ 
thuộc tâm lý mạnh. Nhiều người có các rối loạn 
tâm thần đến mức phải điều trị hoặc ảnh hưởng 
vĩnh viễn. Một số cần điều trị bằng thuốc để hỗ 
trợ cai nghiện.

Các vấn đề khác: Người tham gia chemsex 
có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề khác như 
mất việc làm; các mối quan hệ bạn bè, gia đình, 
tình cảm; làm việc không hiệu quả, nghiện và 
có thể bị bắt do buôn bán, sử dụng ma túy v.v.

  Người sử dụng chemsex thường có nhiều bạn tình.
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Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI
DỊCH BỆNH COVID-19

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã không 
chỉ tổn thất về sức khỏe, tính mạng mà còn tàn 
phá mọi mặt của nền kinh tế như lao động, việc 
làm, y tế, giáo dục, đặc biệt tác động đến nhóm 
yếu thế trong xã hội như người cao tuổi, trẻ em 
nghèo, người di cư, lao động giản đơn… 

Để góp phần phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 một cách hiệu quả, thay mặt các nhà 
khoa học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam đã đề xuất cho Chính phủ một số 
giải pháp cụ thể như sau:

1Đề nghị các cơ quan của Đảng, Nhà nước 
tin tưởng hơn nữa vào các kết quả nghiên 

cứu của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ 
nước nhà, đồng thời có các giải pháp thúc đẩy 
cho ra đời sớm các sản phẩm phòng, chống dịch 
bệnh do các nhà khoa học trong nước đã nghiên 
cứu thành công; cho phép sản xuất  vacxin và 
các loại thuốc dự phòng và điều trị, trước tiên 
để sử dụng cho người Việt Nam và tiến tới cho 
bạn bè trên thế giới. 

2Các bộ, ngành Trung ương cần có cơ chế, 
chính sách hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam 

tập trung nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các 
sản phẩm phòng, chống dịch trong nước như  
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất 
vắc-xin đảm bảo nhu cầu trong nước, nghiên cứu 
thuốc và phác đồ điều trị mới.

3Đề nghị Nhà nước có chính sách đặc biệt để 
tháo gỡ những khó khăn cho các nhà khoa 

học, các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức ngoài công 
lập để giúp các sản phẩm của Việt Nam sớm phát 
huy được hiệu quả trong việc ngăn chặn và đẩy 
lùi dịch bệnh. 

4Từ kinh nghiệm chống dịch của thành phố Hồ 
Chí Minh, ngành y tế cần có kế hoạch xây 

dựng mô hình và nhân rộng hệ thống chăm sóc, 
hỗ trợ điều trị F0 triệu chứng nhẹ hoặc không 
triệu chứng tại nhà; Xây dựng và ban hành hướng 
dẫn việc cách ly F1 tại nhà nhằm giảm tải đối với 
các cơ sở y tế. 

5Bộ Y tế cần sớm có chủ trương cho phép các 
bệnh viên tư nhân đủ điều kiện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, đội ngũ bác sỹ, chuyên gia 
giàu kinh nghiệm, đội ngũ điều 
dưỡng giỏi tay nghề để tham gia cấp 
cứu và điều trị để tận dụng tối đa các 
nguồn lực từ khu vực y tế tư nhân.

6Nhà nước cần có phương án và 
kế hoạch mở cửa các hoạt động 

sản xuất và đời sống an toàn; đồng 
thời hoàn thiện và tăng cường các 
chính sách an sinh xã hội để nhiều 
người dân, đặc biệt là nhóm người 
yếu thế, trẻ em, người già, phụ nữ và 
những người có hoàn cảnh khó khăn 
trong cộng đồng.

7Tăng cường và huy động sự 
tham gia của các tổ chức xã hội, 

các hội nghề nghiệp tham gia tuyên truyền phòng 
chống dịch, tư vấn sức khỏe, tâm lý, chăm sóc, 
điều trị từ xa, và triển khai các chương trình an 
sinh xã hội.

8Cần có các hình thức tôn vinh, khen thưởng 
nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần 

tích cực của các cán bộ y tế, những chiến sĩ quân 
đội, công an và các nhà cứu khoa học, đã có những 
sáng kiến trong phòng chống COVID-19./.

TRONG GẦN HAI NĂM QUA, ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TOÀN THẾ GIỚI. 
TẠI VIỆT NAM, ĐẠI DỊCH COVID-19 VẪN ĐANG HOÀNH HÀNH, GÂY ẢNH HƯỞNG LỚN 
VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG NGƯỜI DÂN VÀ TỔN THẤT NẶNG NỀ VỀ MỌI MẶT CỦA ĐỜI 
SỐNG KINH TẾ-XÃ HỘI. 

TĂNG CƯỜNG VÀ HUY ĐỘNG 
SỰ THAM GIA CỦA CÁC 
TỔ CHỨC XÃ HỘI, CÁC HỘI 
NGHỀ NGHIỆP THAM GIA 
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG 
CHỐNG DỊCH, TƯ VẤN SỨC 
KHỎE, TÂM LÝ, CHĂM SÓC, 
ĐIỀU TRỊ TỪ XA, VÀ TRIỂN 
KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
AN SINH XÃ HỘI.
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TIẾNG NÓI TỪ CỘNG ĐỒNG

VÌ SỨC KHỎE TRỌN VẸN CHO KHÁCH HÀNG

Trong quá trình tiếp cận và chăm sóc 
khách hàng, nhóm nhận thấy, ngoài các bệnh 
đồng nhiễm như bệnh lây qua đường tình dục, 
viêm gan B, C; thì lao cũng hay gặp trong số 
những người nhiễm HIV. Lao được xem là kẻ 
giết người thầm lặng và dễ lây lan. Thêm vào 
đó, với bệnh nhân nhiễm HIV, hệ thống miễn 
dịch bị suy giảm, bệnh lao có cơ hội bùng phát. 
Đồng nhiễm lao/HIV sẽ khiến người bệnh suy 
yếu nhanh chóng hơn và nguy cơ tử vong cao 
hơn. Chính vì vậy, nhóm chú ý khai thác các 

dấu hiệu mắc lao trên các khách hàng được xét 
nghiệm HIV để chuyển gửi khám và điều trị kịp 
thời để đảm bảo một cuộc sống khỏe mạnh và 
giảm nguồn lây trong cộng đồng.

Do các tiếp cận viên của nhóm chưa được 
đào tạo về lao nên cũng khá lo ngại khi bắt đầu 
khai thác các dấu hiệu bệnh lao, cũng như khó 
khăn trong việc tư vấn, thuyết phục khách hàng 
đi khám và điều trị. Các tiếp cận viên đã chủ 
động tìm hiểu thông tin về lao trên các tài liệu 
và trang mạng chính thống. Bên cạnh đó, nhóm 
trưởng đã liên hệ cán bộ y tế của Trung tâm Y tế 
huyện Long Thành, Đồng Nai chia sẻ kiến thức 
cho các thành viên về các dấu hiệu để nhận biết 
bệnh, nơi chuyển gửi, cách điều trị và những 
điểm cần lưu ý trong chăm sóc khách hàng.  
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, nhóm cung cấp 
các đồ bảo hộ như bao tay, khẩu trang cho các 
tiếp cận viên khi tiếp cận và chăm sóc khách 
hàng mắc lao.

Sau thời gian tìm hiểu và áp dụng các kỹ năng 
tư vấn đã được tập huấn, trong quá trình thực 
hiện chương trình HIV/AIDS, từ tháng 6/2021 
đến tháng 11/2021, nhóm đã tư vấn và chuyển 
gửi 47 khách hàng từ 18 đến 46 tuổi đến khám và 
điều trị lao tại các cơ sở y tế địa phương, trong đó 
có 7 khách hàng đồng nhiễm HIV/lao. 

Việc đa dạng hóa dịch vụ, đổi mới trong 
tiếp cận, sự nhiệt tình trong hỗ trợ và chăm sóc, 
nhóm đã được khách hàng lựa chọn là điểm đến 
đáng tin cậy và trở thành người đồng hành trong 
hành trình bảo vệ sức khỏe.

CBO NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC (FULL HOUSE) ĐỒNG NAI ĐÃ VÀ ĐANG ĐA DẠNG CÁC DỊCH 
VỤ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG NHẰM MANG LẠI NHỮNG LỢI ÍCH TỐT NHẤT HỌ. 

 ➲   CBO Ngôi nhà Hạnh phúc (Full House) Đồng Nai

G
PHẦN
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THƯỜNG NIÊN 2021

VÌ SỨC KHỎE TRỌN VẸN CHO KHÁCH HÀNG SHIPPER THẦM LẶNG MÙA COVID-19

Nhớ lại những ngày đầu khi dịch vừa bùng 
phát, khắp nơi đều là sự thấp thỏm, lo lắng. Mọi 
người lo về một căn bệnh còn rất mới lạ, lo về 
cơm áo, gạo tiền. Nhưng đối với người chung 
sống với HIV, họ còn phải lo về việc làm sao 
để đi lấy thuốc, làm sao để điều trị được liên 
tục trong mùa dịch bệnh, thậm chí, nhiều người 
còn sợ đứng giữa khủng hoảng như thế này, biết 
đâu, họ sẽ là những người bị bỏ rơi!

Thế nhưng, sự thật là sau gần 10 tháng dịch 
bệnh hoành hành, người sống chung với HIV 
không chỉ được duy trì việc điều trị, mà còn 
được  thông tin và tư vấn kịp thời nhờ vào những 
con người với cái tên gọi rất đỗi thân quen  “các 
bạn tiếp cận viên cộng đồng”. Họ đến từ các tổ 
chức cộng đồng. Họ cũng như chúng ta, cũng lo 
lắng,  sợ hãi, nhưng  chính họ chia sẻ rằng: “Dù 
bản thân lo lắng về dịch bệnh , nhưng cứ nghĩ 
đến việc các bạn thiếu thuốc hoặc không tiếp 
cận được thuốc điều trị HIV là tụi em lại phải 
tức tốc hỗ trợ ngay, nói chung là còn sức ngày 
nào, tụi em sẽ còn hỗ trợ hết mình ngày ấy”. 
Phối hợp chặt chẽ với các phòng khám ngoại trú 
(OPC), các tiếp cận viên đã không ngần ngại trở 
thành “shipper” nhận hộ thuốc, chuyển thuốc 
đến tận nhà, khu phong tỏa, cách ly. 

Không chỉ dừng ở đó, ngoài các bạn MSM, 
người chuyển giới hay người hành nghề mại 
dâm, với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía 
sau, các tiếp cận viên tiếp cận đến những nhóm 
ẩn mình như người chuyển giới nữ hành nghề 
nhằm cung cấp các dịch vụ dự phòng, xét 

nghiệm và chuyển gửi điều trị HIV kịp thời 
trong mùa dịch, kết nối họ với các dịch vụ y tế 
chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn.

Có lẽ, nhìn ở góc độ công việc, những gì họ 
làm đều là trách nhiệm của những người tiếp 
cận viên, những người công tác xã hội. Tuy 
nhiên, sẽ không thể trọn vẹn và sát sao với cộng 
đồng, nhất là trong mùa dịch căng thẳng như 
thế, nếu thiếu đi ngọn lửa đam mê, cái tâm với 
nghề và tình yêu dành cho cộng đồng.

Hãy cùng chúc cho những hành động này 
sẽ là tiền đề để cộng đồng đạt được những điều 
tuyệt vời hơn nữa trong năm 2022, và để chúng 
ta cùng nhau mong mỏi và quyết tâm hơn với 
mục tiêu “Chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt 
Nam vào năm 2030!”.

KHI NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY ĐANG ĐƯỢC VIẾT, THÌ TP.HCM CÙNG NGƯỜI DÂN NƠI ĐẤY 
CŨNG CHÍNH THỨC BƯỚC QUA 10 THÁNG OẰN MÌNH CÙNG ĐẠI DỊCH COVID-19. 

 ➲Hoàng Thái Anh 
CBO Trung tâm Life

  Các tiếp cận viên đã không ngần ngại trở thành “shipper” nhận 
hộ thuốc, chuyển thuốc đến tận nhà, khu phong tỏa, cách ly. 
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LỜI CÁM ƠN CÓ KHÓ NÓI LẮM KHÔNG?

CBO Thanh niên Long Khánh chúng tôi 
cũng thế, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử 
thách nhưng cho đến hôm nay may mắn thay 
đội ngũ vẫn bình an và duy trì được sứ mệnh hỗ 
trợ cho cộng đồng trong công tác phòng chống 
HIV/AIDS.

Ở Đồng Nai, dịch bệnh rất nghiêm trọng, đã 
tác động đến công việc và đời sống của người 
dân. Tuy nhiên, không chỉ Covid-19 mới gây 
nguy hiểm mà HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn và nguy 

hiểm không kém. Cộng đồng 
những người dễ bị tổn thương, 
nhất là người đang sống chung 
với HIV vẫn cần được chăm sóc 
và hỗ trợ! Hàng ngày chúng tôi 
nhận được rất nhiều cuộc goi, tin 
nhắn từ cộng đồng, mọi người gặp 
nhiều khó khăn về công việc, sức 
khỏe và tâm lý. Quả thực, chúng 
tôi không khỏi xót xa…

Đứng ở cương vị là một tổ chức 
cộng đồng, chúng tôi phải luôn cố 
gắng nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho 

mọi người. Vẫn công việc thường ngày, tư vấn 
và hỗ trợ các vấn đề liên quan HIV/AIDS như 
xét nghiệm, điều trị, nhưng Covid-19, chúng tôi 
phải linh hoạt và thay đổi  phương thức hoạt 
động, chuyển phần lớn công việc trực tiếp sang 
trực tuyến. Thậm chí chúng tôi phải nhận thuốc 
ARV thay cho bệnh nhân HIV và chuyển gửi 
đến họ trong những khu phong tỏa, cách ly – 
chúng tôi xem việc này là một “sự trải nghiệm” 
quý báu! Mạng xã hội lúc này rất quan trọng, đã 
giúp chúng tôi hoàn thành công việc và cũng là 
cầu nối để gắn kết cộng đồng. Những tin nhắn 

phản hồi tình hình, những cuộc gọi tâm sự, động 
viên và những lời cảm ơn mà khách hàng gửi lại 
cho chúng tôi như những món ăn tinh thần mà 
hàng ngày chúng tôi đều phải san sẻ cùng nhau. 
Lúc này, mọi người không chỉ là khách hàng 
mà chúng tôi có nghĩa vụ hỗ trợ, mà chúng tôi 
xem tất cả là bạn bè, là người thân từ đó xóa dần 
khoảng cách mà HIV/AIDS cũng như Covid-19 
đã vô tình tạo ra.

Sống giữa đại dịch với nhiều hạn chế do giãn 
cách xã hội, nhưng chúng tôi thật may mắn khi 
vẫn còn được làm việc trong môi trường an toàn, 
được chuẩn bị những kỹ năng cần thiết. Từ đó 
chúng tôi thầm cảm ơn những ngày tháng yên 
bình, cảm ơn “sự tử tế” mà cộng đồng đã dành cho 
nhau. Có khó khăn, có sợ hãi thì chúng tôi mới 
thấy rằng công việc của mình rất ý nghĩa, nó ghi 
dấu ấn của những ngày tháng chúng ta luôn đoàn 
kết cùng nhau. Những tình cảm, những lời cảm 
ơn bình dị dành cho nhau lúc này cũng chính là 
động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết 
mình vì sứ mệnh chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
cộng đồng. Sự tin tưởng của cộng đồng dành cho 
chúng tôi đó chính là “tài sản” vô giá, là sự thương 
yêu xuất phát từ tấm lòng, và điều đó không có gì 
hạnh phúc cho bằng. Chúng tôi mong có thể tiếp 
tục công việc ý nghĩa này lâu hơn nữa, và lưu giữ 
được tình cảm của mọi người đã dành cho chúng 
tôi trong suốt sáu năm qua!

Dù mọi người đang ở đâu, sẽ đi đâu và sẽ 
làm gì ở tương lai, chúng tôi đều cầu chúc các 
bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Cảm 
ơn các bạn rất nhiều vì đã đóng một vai trò quan 
trọng trong sự phát triển của CBO Thanh Niên 
Long Khánh chúng tôi.

THỜI GIAN QUA, ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA ĐÃ PHẢI TRẢI QUA NHỮNG NGÀY THÁNG VÔ 
CÙNG VẤT VẢ BỞI SỰ KHỐC LIỆT CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19.

 ➲Nhóm CBO Thanh niên Long Khánh     

SỐNG GIỮA ĐẠI DỊCH VỚI 
NHIỀU HẠN CHẾ DO GIÃN 
CÁCH XÃ HỘI, NHƯNG 
CHÚNG TÔI THẬT MAY MẮN 
KHI VẪN CÒN ĐƯỢC LÀM 
VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG 
AN TOÀN, ĐƯỢC CHUẨN 
BỊ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN 
THIẾT. 



HỖ TRỢ SÁNG KIẾN CỦA CÁC MẠNG LƯỚI VÀ CÁC NHÓM CBO 
NHẰM NÂNG CAO TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT 
ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG BỐI CẢNH COVID-19

Ngày 16/7/2021, dự án VUSTA đã tổ chức 
kêu gọi các đề xuất nhằm hỗ trợ các sáng kiến 
của các mạng lưới và các CBO với mục đích 
nâng cao trao quyền cho cộng đồng như huy 
động cộng đồng; đào tạo về HIV/AIDS; sức 
khỏe tình dục; nâng cao năng lực; khảo sát cộng 
đồng và sự tham gia của cộng đồng trong cung 
cấp dịch vụ, để phát huy tính chủ động và sáng 
tạo của cộng đồng đóng góp vào việc thực hiện 
các mục tiêu của dự án VUSTA.  

Các khoản tài trợ lên tới 100 triệu VNĐ/
khoản đã được trao cho 5 đề xuất. Tài trợ này sẽ 
không hỗ trợ cho các chi phí bao gồm đi công 
tác nước ngoài, lương nhân viên, thuốc men, 
nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm/vật tư lâm 
sàng. Thời gian triển khai từ tháng 9 đến tháng 
12/2021. 

Sau đây là mục tiêu của 5 đề xuất được chọn:

Tăng cường năng lực cho các thành viên của 
mạng lưới VN MSMTG về truyền thông xét 
nghiệm HIV qua mạng xã hội, vận động chính 
sách hỗ trợ nguồn lực cho MSM TG qua phim ngắn 
và những câu chuyện thành công tại 15 tỉnh dự 
án VUSTA – Qũy Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. 

  Mạng lưới nam quan hệ tình dục đồng giới 
Việt Nam (VN MSM-TG)  

Tăng cường sự tham gia đóng góp các tổ chức 
cộng đồng trong mạng lưới về những sáng kiến 
linh hoạt trong chương trình phòng, chống HIV/
AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tổ chức cộng đồng Strong Ladies  

Tăng cường sự tham gia đóng góp các tổ chức 
cộng đồng trong mạng lưới về những sáng kiến 
linh hoạt trong chương trình phòng, chống HIV/
AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tổ chức cộng đồng Gia Tộc Rồng (TP HCM)  

Thực hiện sáng kiến nhằm ứng phó linh hoạt các 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh 
COVID-19. 

  Tổ chức cộng đồng Sóng Biển (Khánh Hòa) 

Tăng cường các hoạt động truyền thông và hỗ trợ 
cộng đồng đích đáp ứng với dịch HIV và thích ứng 
trong bối cảnh COVID-19; Giảm kỳ thị và phân 
biệt đối xử với người có nguy cơ và người sống 
chung với HIV/AIDS. 

Mạng lưới phòng, chống AIDS miền Nam 
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