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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch 

bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 07/CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban chấp 

hành Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

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

Công văn số 797-CV/TU ngày 20/10/2021 của Thành ủy về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân 

thành phố xây dựng kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, 

tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU      

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, 

đơn vị và toàn xã hội về những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch HIV/AIDS, những 

thách thức và yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới 

để hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Ninh Bình vào năm 2030. 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW để 

các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp nắm vững các nội dung của 

Chỉ thị nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu 

quả tại địa phương và đơn vị. 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW là yếu tố quyết 

định sự thành công của các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS; giảm 

tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 

thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phòng, chống 

HIV/AIDS.  

2. Yêu cầu 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức học tập, quán triệt 

nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch 

chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị. 

- Cùng với việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, cần tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, Luật phòng, chống nhiễm vi rút, gây ra hội 
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chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia chấm dứt 

dịch bệnh AIDS vào năm 2030, đến lãnh đạo chủ chốt của các phòng các đơn vị; 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 

phòng, chống HIV/AIDS tới các tầng lớp nhân dân. 

- Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và các văn bản liên quan. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới 

nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, 

giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1 . Đến năm 2025 

- 90% người nhiễn HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình. 

- 90% người nhiễm HIV biết tình trạng HIV được điều trị ARV. 

- 95% người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có tải lượng HIV dưới 

ngưỡng ức chế. 

2.2 . Đến năn 2030 

- 95% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình 

- 95% người nhiễm HIV biết tình trạng HIV được điều trị ARV. 

- 95% người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có tải lượng HIV dưới 

ngưỡng ức chế nhằm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

Các phòng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ nội dung của Chỉ thị số 

07-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động chỉ đạo, 

xây dựng kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị 07 và các 

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

HIV/AIDS, xác định đây là một tiêu chí để đánh giá hoạt động của tổ chức 

đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên trong xây dựng thôn, tổ dân phố, gia 

đình văn hóa. 

Huy động hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia vào công tác phòng, 

chống HIV/AIDS; vận động sự tham gia của cộng đồng người nhiễm HIV để kết 

nối những người nhiễm HIV khác đến với các dịch vụ điều trị và kết nối những 

người có nguy cơ cao đến với các dịch vụ dự phòng; tăng cường huy động các 

nguồn tài trợ, xã hội hóa của công tác phòng, chống HIV/AIDS, chú trọng lồng 

ghép các hoạt động phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giảm 

nghèo, giới thiệu việc làm; chăm sóc, hộ trợ cho người nhiễm HIV tái hòa nhập 

cộng đồng. Phấn đấu giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong do HIV/AIDS; 

không còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV. 
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2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07 từ thành phố đến các xã, 

phường tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đưa nội dung phòng, chống 

HIV/AIDS vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Ưu tiên triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các khu vực, địa bàn 

có nguy cơ lây nhiễm HIV cao.  

3. Triển khai rộng rãi, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp 

chuyên môn trong phòng, chống HIV/AIDS. 

Đẩy mạnh xét nghiệm HIV trong cơ sở y tế, mở rộng xét nghiệm HIV tại 

cộng đồng, xét nghiệm HIV lưu động và tự xét nghiệm HIV. Triển khai các mô 

hình tư vấn xét nghiệm HIV phù hợp với từng nhóm nguy cơ lây nhiễm HIV 

cao; mở rộng triển khai xét nghiệm HIV cho bạn tình, bạn chích của người 

nhiễm HIV, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai. 

4. Người đứng đầu các phòng, ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, phường trên địa bàn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối 

hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS,  giảm tối đa tác động của dịch 

HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Rà soát, bổ sung trương trình, kế 

hoạch phối hợp liên ngành trong phòng, chống ma túy, mại dâm. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện với các cơ quan, đơn vị, khu dân cư; 

xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

HIV/AIDS. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành 

phố, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND các xã, phường đẩy nhanh việc 

tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 

2030 theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh 

AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS của các đơn vị, 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố tham mưu UBND thành phố xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư 

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

dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

- Chủ động, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chuyên môn theo 

chỉ đạo của Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố về thực hiện 

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030.  

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn kinh nghiệm về 

phòng, chống HIV/AIDS đặc biệt là chương trình can thiệp giảm tác hại dự 
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phòng lây nhiễm HIV; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để các hoạt động phòng chống 

HIV/AIDS trên địa bàn. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giám sát công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn. 

3. Phòng  Lao động- Thương binh và xã hội  thành phố 

 Hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

đối với trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS theo quy định hiện hành.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm văn hóa –  Thể  

thao và Truyền thanh thành phố 

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh 

công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi hành vi phòng lây 

nhiễm HIV/AIDS. 

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức chú trọng thông 

tin kiến thức về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, các biện 

pháp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV; thẻ BHYT cho người 

nhiễm HIV, hàng năm có tổng kết về các hoạt động phòng chống HIV/AIDS 

biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng 

góp quan trọng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tạo sức lan tỏa trong các 

tầng lớp nhân dân.  

5. Công an thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức triển 

khai các nội dung của kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; 

đặc biệt chú trọng hoạt động phối hợp và hỗ trợ triển khai các hoạt động can 

thiệp giảm tác hại tại cộng đồng. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm, tệ nạn ma túy và mại dâm, thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm làm 

giảm người nghiện ma túy, nhất là người nghiện chích ma túy. 

6. Phòng Tài chính –Kế hoạch thành phố 

- Chủ trì, Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tham mưu 

UBND thành phố hỗ trợ kinh phí bảo đảm đáp ứng thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn vào năm 2030;  

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sử dụng kinh phí phòng, chống 

HIV/AIDS của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố và các 

đoàn thể thành phố. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền , 

vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội gắn với phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS 

tại cộng đồng dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,... Đưa nội dung phòng, chống 

HIV/AIDS vào các buổi sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, sinh hoạt, cộng đồng 

dân cư nhằm nâng cao nhân thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối sử liên 
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quan đến người nhiễm HIV/AIDS. Tiếp tục huy động sự tham gia của các chức 

sắc tôn giáo, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng tham gia các hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS . 

8. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến 

tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức chú trọng thông 

tin kiến thức về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho cộng 

đồng, khu dân cư. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến 

tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, UBND  thành phố 

yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

 - UBND tỉnh ( để b/c); 

 - Sở Y tế ( để b/c); 
 - Thường trực Thành ủy (để b/c);  
 - Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND thành phố (để b/c);  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
 - Ủy ban nhân dân các xã, phường; 
 - Lưu: VT, YT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Vũ Đình Chiến 
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