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ICE HOCH
Thrc hin Chi&i IuQc Quc gia chIm dñ't dlch bnh AIDS
vào 11am 2030 trên dia bàn thành phô Ba Nang
Thuc hin Quyt djnh s 1246/QD-TTg ngày 1 4/8/2020 cüa Thu tixóng ChInh
phü ye vic phé duyêt Chiên luçic Quôc gia chm dirt djch bnh AIDS vào nAm
2030; Kê hoach so 34-KHITU ngày 18/1 0/2021 cüa Thành üy Dà Näng
ye vic triên
khai Cl-il thj so 07-CT/TW ngày 06/7/2021 cüa Ban Bi
thr ye vic tang ci.x?mg lânh
dao cong tác phông, chong I-IIV/AJDS, tiên t&i châm düt bnh AIDS ti Vit Nam
tnr&c nan-i 2030 trên dja bàn thành phô, UBND thành phô ban hành Kê hoach thrc
hin Chiên hxçc Quoc gia châm dirt djch bnh AIDS vào nàm 2030 trên dja bàn
thânh phô Ba Nàng vói các ni dung nhu sau:
I. MTJC TIEU
1. Mic tiêu chung
Dy manh các hoat dng phông, cMng I V/AiDS d giâm s ngi m&i nhim
H[V vâ tCr vong lien quan AIDS, châm dillrt djch Aii)S tai Vit Nam vào näm 2030,
giãm tôi da tác dng cüa dch WV/AIDS den slr phát trin ldnh tê - xã hi.
2. Muc tiêu cu th
a) M rng vâ d& mó'i các hoat dng truyn thông, can thip giãm hai và dr
phông lay nhiêm REV, 1 ngithi có hành vi nguy cci cao ctucc tiêp cn dch vi dir
phông lay nhiêm HiIV dat 80% vào nàm 2030.
b) Ma rng và da dang hóa các l°ai hInh ti.r vn xét nghim PITY, d.y mnh
xét nghim HIV dra vào cong dông, tçr xét nghim; tr 1 nguôi nhiêm HIV trong
cong dông biêt tInh.trang HIV cüa mInE dat 95% vào nàm 2030; giám sat chat ch
tinh hInh di€n biên djch HIV/AIDS a các nhóm có hàñh vi nguy ca cao.
c) M& rng và n.ng cao chat luçing diu tr HIIV/AJDS, t' 1 ngui nhim
HIV biêt tInh trang nhiêm HEY cüa rnInh di.rc diêu tn thuôc kháng vi rut WV dt
95%, t lé nguôi di.rac diéu trj thuôc kháng vi rut 1-11EV
Co tái lucmg vi rut duài
ngurng irc ch d.t 95%; loai trir lay
truyên 1-11EV tir mc sang con vào näm 2030.
d) Cung c và tang ci.rOng näng hrc h thong phàng, ch'ng HIIV/AIDS các
tuyên; bâo dam nguôn nhân lirc cho cong tác phOng, chOng WV/AIDS; báo dam
tài chInh cho phOng, chOng HI V/AIDS.
3. Các cM tiêu
a) Nhóm chi tiêu tác dng
- S ngi.roi nhim HIV diric phát hin m6i dat muc duo-i < 15 tnrOng hpp/ nm
vào näm 2030.

-
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- T 1 nguxi nhim HP! tt vong lien quan dn HEY/AIDS dri 1,0/100.000 dan
vào nàm 2030.
- T 1 My truyn HP! tr me sang con xu&ig dLrOi 2% vâo nàm 2030.
b) Nhóm chi tiéu v dir phông
- T lê nguxi có hânh vi nguy ca cao lay nhim HJV dwic tip cn djch vi dçr
phông lay nhiêm WV dat 70% vâo nàm 2025 và dat 80% vào nàm 2030.
1 ngiiô'i nghien các cht dang thu& phiên dugc diu trj bang thuc thay
the và các loai thuôc, dat It nhât 80% vào nm 2025 và dat It nhât 90% vào nãm
2030.
- T 1 ngui nam quan he tinh due dng gi&i &rc diu trj dr phông truóc
phGi nhiêm I-IIV bAng thuôc (PrEP) dat 30% vào nAm 2025 vâ 40% vào nàm 2030.
-T
1 thanh niên 15 dn 24 tu& có hiu bi& dy dü v WV/AIDS dat 80%
vão nAm 2030.
- T l ngr&i dan 15 dn 49 tui không k thj, phân bit di xU vôi ngui
nhiêm WV dat 80% vào nAm 2030.
c) Nhóm chi tiêu v xét nghiêrn
- T 1 ngui nhim REV trong cong dng bMt tinh trang HIV cUa mInh dat
90% vào nAm 2025 vâ 95% vào nAm 2030.
- T 1 nguài có hành vi nguy c cao lay nhim HEY duçic xét nghim HIV
hAng nAm dat 70% vào nAm 2025 và 80% vào nAm 2030.
d) NJaOm chi tiêu v diu tn
- T l nguäi uhim REV bi& tinh trang REV thrac diu tn ARV dat 90% näm
2025 và dat 95% nAm 2030.
- T' 1
ngrô'i nhi@m HEy dMu tn thuc ARVcó tâi lixcng REV disii ngirOng
trc chê dat It nbât 95% qua cáe nAm.
- T l bnh nhân dng nhim REV/Lao duac diu trj dng thai a ARV và
lao dat 92% vâonAm 2025 vã dat 95% vào nAm 2030.
- T l ngi bnh dng nhizn H1V/viêm gan C duc diu tr dng th&i thuc
ARV va diêu tn viêm gan C dat 50%
tth len vâo nAm 2025 và 75% trâ ion vào
näm 2030.
e) Nhóm chi tiOu h thng y t
- NAm 2021, có d an báo dam tâi ch1nh thrc hién muc tiOu ch6 drt djch
AIDS Va phân bô ngán sáeh dja phng h&ng nAm cho phông, chông REV/AIDS
theo kO hoch th.rc phê duyt.
- Phán du 100% ngthi nhim REV diu trj ARY tai c s y t tham gia bâo
hiOm y tê vào nm 2030.
- Bâo dam cung ing dü thuc, sinh phm, vat tu, trang thit bj cho Cong tác
phông, chông HI V/AIDS.
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- Co h thng thu thâp s 1iu dat cht hrng d theo dôi tInh hmnh djch và
dánh giá hiêu qua các hoat dng phông, chông Iii V/AIDS.
II. CAC GIAI PHAP CHU YEU
1. Nhóni giãi pháp v

chInh tn và xã hi

a) Tang clr&ng thuc hiên chü truang cta Dãng, chIah sách, pháp lut cüa nba
rnró'c dôi vó'i cong tác phông, chông HI V/AIDS.
- Tang cuing lanb d?o, chi dao cong tác phông, chng 1EV/AIDS, day là
nhiêm vu chInh trj quan trong; day manh các hoat dng thanh tra, kiêm tra, giám
sat dôi v&i cong tác phông, chông Ill V/AIDS thuôc thâm quyên quãn l.
- Tfu tiên du tr cho phông, cMng REV/AIDS phi hcTp v6i tInh hInh djch
vâ
tInh hInh kinh té - xã hôi,
- Náng cao nãng lrc, hiêu ltrc, hiêu qua quãn l nhà nuc ye phông, chông
EllV/AJDS lông ghép các muc tiêu, chi tiêu ye phàng, chông HEY/AIDS vào ké
hoach y tê và chug trinh, ke hoach phát triên kinh té - xa hQi tü thânb phô den
qun, huyn, xa, phu&ng.
b) Ph6i hqp lien ngâni
- Các Sâ, ban, ngành chü dông lap k hoach, b trI kinh phi và ph& hap t
chc triên khai các hot dng phông, chông 1EV/AIDS phü hap vâi chCc näng
nhiêm vu cüa tfrng dan vj;
thuc hiên các hoat dng phôi hap lien ngành phü hçip dê
tAng hiu qua phông, chông HIV/AJDS.
- Lng ghép, ph& hap các hoat dng phàng, ch6ng HIYIAIDS vâi các
chuang trInh xóa dói giAm nghèo, giói thiêu vic lam, t?o sinh ké Va các ho trq
Idiác cho ngthi nbiêm REV song và hôa nhâp cong dng do các s&, ngâi Va da
phuong thrc hiên.
- TAng cu&ng cOng tác thanh kim tra, các biên pháp can thip giãm hai dr
phông lay nbiêrn REV, dc bit là trong cáo c s djch v'.
giái trI, ca s l t và
có bin pháp ché tài dOi vOi nhüng ca s không thrc hin các bin pháp nay.
Lng ghép các hoat dng phàng, chng REV/AIDS vào cáo phong trào, các
buôi sinh hot chuyên dê, dua các chi tiêu v h trç, giüp do' ngi.thi nhiêm
REV/AIDS
hôa nhp cong dOng vào chong trInh cOng tao cüa các to chc
chInh
tn - xã tái
hôi.
c) Huy dng cong dng tham gia phông, chng 1EV/AIDS
Tao môi tnr&ng chiiTh sách và Ca
ch tài chInh thuãn lçii cho cáo th chc x
hi
tham
gia
cung
cap
dch
vu
phông,
chông
1EV/AIDS gôm cã tr ngân sách nba
nc.
cao nAng lire cho cáo to chc xa hôi, van dông d cáo to chirc xâ hi
tham gia có hiu qua trong cung cap các djch vi
trong phông, chông 1EV/AIDS.
d)H traxahoj
- Dy mnh các hoat dOug dâo to ngh, tao viêc lam; phát trin cáo mO hInh
san xuát, kinh doanh ben vflng cho ngui nhim REV, ngui d bi lâ nhiêm HIV
vã ngithi b ánh hithng bOi 1EV/AIDS.
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tr(Y vat chit, tinli thin cho ngri nhim HIV và gia dInh hQ dê ngrYi
nhiêm V on djnl CUÔC
sang, hôa nhap và thrnc chàm soc ti gia dInh và cong
dông; bão darn sr cong bang và binh ding trong các hot dng phóng, chông
HI V/AIDS
- Tip tic trin khai chInh sách tr cp xâ hi cho tré em b nhirn HIV thuc
h nghéo, ngui nhim HIV thuôc ho nghèo không con khá nàng lao dng ma
không có luang huu, trcy cap báo him xã hQi theo quy dnh cia pháp luãt.
2. Nhóm giãi pháp v
pháp 1ut, ch d chInh sách
a)
Thuing xuyên t chirc Viêc ph bin, giáo dic pháp 1ut v phOng, cMng
}HV/AJDS trong do chü trong phô bién, giáo dc pháp lut ye
quyên và nghia vi
cüa ngithi nhiêm HIV.
b) y manh cong tác thanli tra, kMm tra
và th 1 di vi các hành vi vi phm
pháp lut ye phông, chông I-il V/AIDS.
3. Nhóm giãi pháp v
diy phông lay nhim lilY
a) Di m9i và nâng cao chit luçing cong tác thông tin, giáo dc, truyn thông
- Truyn thông dai chng: M cac chuyén trang, chuyên mc tuyên truyn
phông, chông H[V/AJDS, xay thrng, dàng tâi cac video clip, banner ãnh tinh, biêu
ngI cO dQng...; tuyên truyên trén các báo diên tr có lucmg ngLri xem Ión; san xuât
tin, bài, phóng sr, phim tài lieu thông diêp dàng, phát trên các phucmg tin thông
tin di chüng.
- Truyên thông da trên nn tang cong nghê: San xut các video clip, phim
ngn, thông tin dê tuyên truyn trên nn tang cOng nghe so cüa các mng x hQi.
- Truyn thông qua h thong thông tin ca sä: Tang thai lug, tn suit tuyên
truyên, phô biên trên he thông c sâ truyên thanh - truyên hinh nhüng thông tin
khuyên cáo nguii dan vâ cOng dng d phông, chng HI V/AIDS phü hcxp.
- Tiyn thông qua các hoat dông ác: Long ghép trong vic giãng day, hpc
tap tai cy sc giao due thuôc he thông giao duc quôc dan, trong hoat dông van hoa,
nghê thuât, the thao, trong boat dông cüa c quan, to chrc, cong dOng và các thiêt
ché van hóa co s&. Lông ghép phông, chOng MV/AIDS vOi tuyên tyên
Ye binh
dáng gi&i, nâng cao nhãn thrc v giOi, giáo duc sirc khOe tinh dic, sic khóe sinh
san; giáo diic gia dInh, xây dirng gia dlnh h?nh phüc, bn vUng.
- Phát huy vai trO, trách nhiêm cüa he thng thông tin c s&, huy dng sr
tham gia cüa các to chic xa hôi, ngrYi ni tiêng, nguài ding dâu các cong dOng
dan c, cac chc são ton giáo, nguj cao tuôi, ngui co uy tin trong cong dông,
nguài nhiem MV tham gia cOng tác fruyn thông ye
phOng, chOng MV/AdDS.
b) Giám k' thi vâ phân bit di xi. lien quan dk I-IIV
- Di mài tr duy truyn thông phOng, chng MV/AIDS, không tmyn thông
hü d9a; huy dng ngrii nhim REV và ngu'&i thuOc nhóm có hãnh vi nguy co cao
tham gia vào các hot dng truyên thông;
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- Nâng cao kin thirc v giám k' thi và phán bit di x lien quan dn HIV ti
gia dinh, cong dông, nai h9c tap, ncxi lam viêc. Trien khai các giãi pháp dông b dé
giãm kr thj, phân bit dôi
lien quan den HIV ti cáo cci sà y tê;
- Khuyên khfch sr tham gia cüa các nhóm cong dông, nguôi nhim HIV vâo
qua trmnh 1p ké hoach, to chrc thrc hiên va theo döi giám sat viêc thrc hin cáo
hott dng giâm kS' thj vâ phân biêt dôi xir lien quan den IfflV.
c) M rng, di mói các bin pháp can thiêp giãm hi, dir phàng lay nhim H[V
- Tp trung trin khai các can thip dr phông lay nhim FIIV cho các nhóm có
nguy ca nhiêm 1-1EV cao, ngl.r&i sfr diing ma tüy, nam quan h tinh diic dông giói,
ngi..ra'i chuyên giói nCF, phu n& ban dam va btn tInh, bn tiêm chIch cüa nglx&i
nhiêm 1-1EV.
- Da dng hóa các mô hInli cung cp bao cao su và barn kim tiêm min phi
phi hcip v6i nhu câu cüa nguôi sr dung, két hap v6i m rng cung cap bao cao su,
bcvm kim tiêm qua keith thirong mai.
- Di m&i và nâng cao cht Iug dMu trj nghin các chit dang thuc phin
bang thuôc thay the. M rng các mo hmnh diéu trj, cap phát thuôc ti: tuyên ca s.
ThI diem vâ nhân rng mô hInh cap phát thuôc diêu trj mang ye nhà. Day mnh
cáo mô hinh can thiép cho nguô'i sir dung ma tüy tong hap, ngix&i sCr diing ma tiy
dang kIch thich Amphetamine (ATS) và ngithi si'r diing da ma tl1y.
- Wi
rng diu trj dr phông tnrc phai nhim lilY bang thuc ARV (PrEP)
cho cáo nhóm có hânh vi nguy co cao qua h thông yté nba nuóc và tu nhân. Triên
khai diêu tr dçr phông sau phai nhim H[V bAng thuOc ARV (PEP).
- ThI dim và mx rng trin khai các can thiêp dr phông lay nhim HIV phü
hap trong nhà tarn giir, trai tam giam, ca sO' cai nghin ma tüy.
- Cung cp dch vi khám và diu trj ph& hcrp các nEim khun lay truyn qua
du&ng tInh dic cho các ithóm có hàrih vi ngüy ca cao lay nhiém liv qua quan h
tInh dic. Xây drng các mô hInh cung cap djch vi dr phOng lay nhiêrn 11EV toàn
dién, lien tic, kêt nôi vi các dich vu y té và h trci xA hôi khác.
4. Nhóm giãi pháp v tu' vn xét nghiêm
HIV
a) Xét nghim sang 19c HEY
- Da dang hóa djch vi tu' vn vâ xét nghirn 1-HV. Dy manh xét nghim HIV
trong ca sO' y té, mO' rng xét nghiêm 1-1EV t?i cong dông, xét nghiém 1-fly hru thng
vâ tir xét nghiêm HJV.
- Trin khai các rno hInh tu vn xét nghiêm 11EV ph hap vO'i tüiig nhóm có
hành vi nguy ca cao, gOm ngui sr ding ma tüy, nam quan h tmnh dic dông giO'i,
nguO'i chuyen gi&i, phu nü ban dam, pham nhân; mO' rng triên khai xét nghim
HEY cho ban tInh, ban chIch ca ngui nhim HEY; xét nghiêm 11EV cho phi n
mang thai.
- ng dung cáo k thuãt, sinh phm xét nghiêrn mO'i, phu'ang pháp My mu
m&i trong chân doán nhim 1-LEV,
xác djnh nh&ng ngu'O'i có hânh vi nguy ca cao ctê
triêri khai cac bin pháp can thip phii hap phông lay nhim 1-1EV.
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b)
M rng các phông xét nghiêm duoc phép khng cljnh HIV,
bit là
tuyên huyên xa trung tam thành pM
d
trâ
kêt
qua
xét
nghiêm
khàng
djnh
HJV
throng tInli
cho ngui thrcc xét nghiêm trong thai gian s&m nhât. Thuông xuyên
cp nht các phiicrng pháp xét nghiêm khàng dnh HJV throng tInh.
c) Bão dam cMt
luçing xét nghiêm HIV thông qua các ho?t dng ni kim,
ngoai kiêm, giám sat M
tra k5' thuât, kim dinE chat luong phông xét nghiêm
nhAm nâng cao chat luçmg tu van xét nghiêrn HEY. Bão dam
và duy tn các phông
xét nghiém tham chiêu quôc gia ye HIV/AIDS.
d)
djch vu Dymanh
tr van các biên pháp d chuyn gri thành Cong ngu&i thim HJV tfr
xét nghiêm HIV den djch vu chàm soc, diêu tn bang thuôc kháng vi
rut H[V.
5. Nhóm giãi pháp v

diu trj, chm soc ngu'ôi nhim HIV
a) M rng d bao phü djch vi.i diu tn HEY/AIDS
- Diu tn bang thuc kháng vi t HIV (thuc
V) cho nhfing ngui nhim
HIV ngay sau khi &rC chân doán xác dinh. Mo rng diêu tr HIV/AJDS tai các
trai t?m giam, nhâ t?m git, co sO cai nghin ma tiy, các to chüc tOn giáo, to chrc
xà hi và các to chirc hçp pháp khac. Huy dng sr tham gia cua y té ftr nhân trong
diêu tn REV/AIDS.
Lng ghép djch vi diu trj HIV/AJDS vão he tMng khám bnE, chia bnh.
Phãn -cap
diêu trj REV/AIDS ye tuyên y tê Co sO; ma
rng cham soc và diêu trj
HIE V/AIDS tai tuyên x, cham soc ngui bênli HJV/AIDS ti nhà, ti cong dông.
- Tang cung tu vn và xét nghiêm HIV cho phu n mang thai; diu trj ngay
thuôc ARV cho phu nU mang thai nhim HIV; chân doán sOrn, quân l và thêu trj
cho tré sinh ra t&me nhiêm 1-1EV.
- TAng ctrOng dix phông, phát hiên vâ diu trj các bnh dng nhim vOi
1-11 V/AIDS, gôm lao, viêm gan B, C và cac bênh lay truyên qua duing tInh dic.
b) Nâng cao ch.t hrcmg diu trj HI V/AIDS
Cap nhât kip thOi hwng dn chAm soc và diu tn HEY/AIDS, thuc hin t6i
ru hóa phác do diêu trj HEY/AIDS theo các khuyn cáo mOi cia B
Y tê; bào dam
diêu tn an toàn, hiêu quA; cung cap dich vi diêu trj HIV/AJDS phi hcTp vOi tInh
trng cAa ngixOi bnh; tAng cixOng quAn l2,
heo dôi và M trçY tuân thi:i diêu trj
REV/AIDS.
- M rng các hoat dng cAi thién cht hrçing diu trj REV/AIDS, long ghép
vAo h thông quAn l chat hrng bnh vién; mO rng d bao phü các xét nghim
theo dôi diêu tn REV/AIDS.
- TAng cu&ng các ho?t dng dci phông và giám sat HIV kháng thuc; theo dôi,
dánh giá và ngAn chn cAc phAri ng CO
hai ciia thuôc ARV trong diêu trj
REV/AIDS; lông ghép theo dôi cAnE báo s&ln REV kháng thuôc vào quAn l chAt
hrçrng diêu trj REV/AIDS.
6. Nhóm giA.i pháp ve giá.m
sat dich HIV/AJDS, theo dOi, dánh giá và
nghiên cüu khoa h9c
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a) Trin khai thu thp, tng hop s 1iu hoat dng phàng, chng HIIV/AIDS
toân thành phô dnh ks'; nâng cao chat hrqng và si:r ding so 1iu cho xây dirng
chInh sách, 1p kê hoach vã dánh giá hiu qua hoat dông phông, chông HI V/AIDS.
b) Thi& 1p h thng giám sat Ca bênh tir
khi xác djnh nhim HIIV cho dn
tham gia diêu tn, chuyên dôi ca sâ diêu tn, chat 1ucrng diêu tn, tuãn thf diêu trj Va
tir vong (nêu xáy ra) dôi vói tmg nguäi nhim I{IV. Lap ban do, xác djnh các khu
vuc lay nhiêm HIV cao, xay dirng he thông thông tin cânh báo djch dé chi do,
triên khai các bin pháp kiêm soát lay nhim FIIV kjp thii.
c) Tip tiic duy trI hot dng giám sat trçng dim HIV, STI và giám sat hành
vi lay nhiêm HIIV phii hp. Ap diing k thuât chân doan mói nhiêm trong giám sat
tr9ng diem dê dánh giá vâ uót tInh nguy co' lay nhim HIV trong các nhóm có
hành vi nguy Ca cao, dc bit là nhóm MSM.
d) Nghien cñ'u va ap diing phu'ong pháp uác tInE qun th có hãnh vi nguy co'
cao va dir báo djch NT V/AIDS phü hçrp tIrth hInh mó'i. Dánia giá hiu qua các hoat
dng phông, chông HIV/AIDS. Tang ci.thng chia sé và si:r diing du lieu trong
phèng, chông HI V/AIDS.
d) Trin khai các nghiên ciru vâ üng dcing khoa hpc Cong ngh trong trin
khai các bin pháp phOng, chOng HI V/AIDS.
7. tTng dyng cong ngh thông tin
trong cong tác phông, chng HIV/AIDS
a) Dng b di lieu v diu trj flY/AIDS vâi h thng quãn 1 thông tin bnh
vin.
b) Hin di hóa h thng quán l thông tin v phông, chng HIV/AIDS nh&m
dôi mi phrong thrc cung cap và nâng cao chat lugng sO 1iu báo cáo bão dam
viêc trao dôi so 1iu theo huong chü dng, kjp thai, chinE xác và hiu qua.
c) Ung dng cong nghê thông tin trong vic cánh báo s&m, kim soát và dáp
1rng y te cong cong trong phOng, chông Iii V/AIDS.
8. Nhóm giãi pháp v bão dam tãi chInh
a) Dáp thg dt nhu cii kinh phi cho phOng, cMng WV/AIDS. Djnh hi.r&ng
i.rn
tiên bô tn ngân sách nba ni.rOc các cap tp trung cho các hoat dng can thip giàrn
hi, dr phông lay nhiêm WV, giáln sat dch, truyên thông, can thip cho nhóm ctôi
tuang ru tiên theo quy djnh cüa Luât PhOng, chông HI V/AIDS và huy dng bii dãp
thiêu hçit kinh phi khi các nguôn vin trçc quôc tê giárn dan và châm dj1t. Các sâ,
ngàah bô trI ngân sách cho các hoat dông phàng, chông HIV/AIDS dê thi.rc hin
các nhiêm vçi thrçc giao.
b) Xây drng k hoach bão dam tâi chInE cho ch6 dirt djch bnh AIDS vao
nAm 2025 trên dja bàn thành phô Dà Nàng và phân bô kinh phi hang näm theo kê
hoach d dtr ic phê duyêt.
c) Ma rng diu trj WV/AIDS do Qu Bâo him y t chi trà theo quyn 1çi
cüa ngui hnh tham gia báo hiêm y té; có cci chê phi hçp dê 100% ngui nhiêm
WV tham gia báo hiêm y tê.
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d) Tip tic huy dng và sfr ding hiêu qua các ngun vin trçY quc
phông, chông HI V/AIDS.

th cho

d) Tang cu&ng sir tham gia cüa cac cá nhân, t chtrc, khu vrc tu nhân tham
gia dâu ti.r và cung cap dich vu phông, chông WV/AIDS theo quy djnh cia pháp
luât, xay dung c ché tai chinh phu hcip va tao diêu kiên thuân lcn dê huy dông su
tham gia ben vfng cüa các to chüc xâ hôi trong cung cap dch vi phông, chong
WV/AIDS.
e) Tang cu&ng diu ph& va sir dic
ing có hiu qua các ngun tài chInh cho
phông, chông HIV/AIDS; to chirc kiêm tra, giám sat viêc phân ho nguOn ngân sách
nhà nuâc trung ucrng và dja phuang cho phông, chông HIV/AIDS theo các ni
dung dâ &rcrc cap có thâm quyên phê duyt.
9. Nhóm giãi pháp v ngun nhân lijc
a) Kiên toàn vâ cüng c t chrc, bão dam nhân lirc cho cong tác phông chéng
WV/AIDS ti các tuyên.
b) D.y mnh trin khai hoat dng h trçi k thuât d ciing c và tang cuô'ng
nàng 1irc rnng lui phông, chông HIV/AJDS các tuyên, dc bit là tuyên thành
phô và tuyên quan!huyen.
c) Tang cithng nàng 1rc vâ huy dông mng lu'ói ngithi nhim FIIV, nguàri có
hành vi nguy Ca cao, y tê tir nhân, cac to chirc xã hôi, to chirc cong dông tham gia
cOng tác phông, chông HI V/AIDS.
10. Nhóm giãi phâp v cung ü'ng
a) Bâo dam dü thuc, sinh phm, vt dtng can thiêp và trang thMt bj phiic vii
cong tác phông, chông WV/AIDS.
b) Tang cu?mg quán 1 bão dam cht li.rçxng thuc, sinE ph.m, d.y mnh trin
khai hoat dng theo döi cánh giác duçc.
11. Nhóm giãi pháp v hqp tác quc t
a) Tlurc hiên dAy dü cac nghTa vij
và cam kt quc t trong phông, chong
HI V/AIDS.
b) Tang cuông hçrp tác vói các t chirc quc t, song phucing, da phuang,
dông thai huy dng sr M tra e tâi chInE và k thut cho phông, chông
WV/AIDS.
III. CAC HOAT DQNG CHINH
1. Dtr phông và can thip giãm tác hi
a) Thông tin giáo diic truyn thông phông, chng

HIV/AIDS
-. T chirc các hot dng truyn thông trrc tip bng nhiu hmnh thrc, phi hcp
vâi tirng nhóm dOi tuçing:
+ D& tuang un tiên truyn thông: Ngui nghiên ma tny; Nguii nhim HIV;
Ngi.thi có quan h tInE dc dông giói; ngui ban dam, mua dam; Nguôi có quan h
tInh duc vâi các doi tiicing trén, vç, chông, ban tInh, ban chIch cUa ngu'ôi nhiêrn

9.
WV.
+ EMi tucmg truyn thông khác: Phu nt trong do tui sinh dé, bao gm phii nr
mang thai; Gia dinh có nguô'i nhim WV; Ngi.thi dan & các xã thuc huyn Hôa
Vang; NgLthi thuôc nhóm ngithi di biên dng; Lnh do dãng, chInh quyên dja
phi.rong các cap.
- Truyn thông phàng, chng EIIV/AIDS trên các phuyng tin truyn thông
dai chóng (ihát thanh - truyên hInh, báo viêt, báo mng, phim ánh, panô, ap phIch,
bang dia, m.ng xä hi). Sü diing các trang din tcr cüa h thông ngành y tê va cá
cci quan, dan vj dê cung cap tin tü'c, kin thirc và tài 1iu phông, chông WV/AIDS.
- Xây dirng tài 1iu truyn thông v WV/AIDS vii ni dung và thông dip
phü hcip vói nhóm dOi tu'cing, truyên tài các thông dip mói có tInh tich circ dê
giâm k' thi phân bit dôi xtr cüa cong dông vOi WV/AIDS và sir tir kSr thj cüa
nguài nhiêm HIV.
- Trin khai các hoat dng giàm k' thi va phân bit d& xir lien quan dn HIV
trong các Co sô'ytê.
- Tang ci.thng tmyn thông phông, chng WV/AIDS nhân sir kin, d.c bit lâ
Tháng cao diem dir hông lay truyên WV tr m sang con và Tháng hành dng
quOc gia và Ngày The giái phông, chông WV/AIDS.
- T chüc cung cap thông tin tInh hinh djch HIV/AIDS và các van bàn chi
do, dinE huóng ye phàng chong WV/AIDS cho các co quan báo, dài.
- Thirc hin phong trào toãn dan phèng, chông HIV/AIDS ti cong dông dan
CU.
b) Can thip giãm tác hi
- Can thip giàm tác hai cho nhóm ngi.thi nguy co cao: nghin chIch ma tüy,
phi.i n mi dam, nam Co quan h tinE dic dông gi6i, v9'/chông/ban tInh, bn chIch
cüa nguôi nhiêm HIV:
+ Tip tc thuc hiên chUang tr1nh born kim tiêm, bao cao su, dy mnh vic
phát mien phi qua tuyên truyên viên dông däng, các hp ham kim tiêm cô djnh,
cong tác viên, Ca sc xét nghitn, diêu trj WV/AIDS.
+ Tang cung k& ni, pMi hcTp và quán 1 các t chirc, các d an trin khai
hot dng phông chông WV/AIDS trén dja bàn Thành phô.
+ Tang cu&ng näng liic cho can bô chuyên trách phàng, chng WV/AIDS,
dong dAng viên, cong tác viên, tInh nguyen viên t.i các qu.n/huyên, xJphuô'ng
thông qua tphuân, dào t?.o và dâo t?o lal ye các can thiêp giãm tao hai trong dir
phông lay nhiêm REV vOi các thông dip truyên thông và chiên 1uçc can thip mói;
các k näng tiêp can, truyên thông, giO'i thiêu chuyên g1ri khách hang tiêp c.n djch
vytê.
+ Tuyên truyn v phôñg, chng WV/AIDS và chuang trInh can thip giâm
tác hi trong các co sâ cai nghin ma tüy, các trai giam, tr?i t?m giain cüa ngànl1
Lao dng- Thi.rcrng birth và Xä hi và ngành Cong an,
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+ Truyên thông trirc tip cho các nhóm di tuçmg Co hành vi nguy c cao
nhàm tang curng kiên thCrc dir phông lay nhim HIV và chucxng trInh can thip
giàrn tác hai, giói thiu các dch vu xét nghim REV, kháni va chüa các bnh lay
truyên qua th.r&ng tInh diic và các djch v1i khác có lien quan.
+ Trin khai diu trj du phOng triic phai nhim WV b.ng thuc kháng WV
(PrEP).
+ PhM hcTp các hoat dng dçr phông, diu trj REV/AIDS vâi các hoat dng h
tro xã hi khác.
- Diu trj nghin các chat dang thuc phin bng thuc thay th:
+ Duy trI vâ m&rng diu trj nghin các cht dng thu& phin b.ng thuôc
thay the; triên kbai cap phát thuôc thay the theo quy dnh; thI diem và ma rng
diêu trj Buprenorphine thu dung bnh nhan diêu trj thc hin chi tiêu giao hang
nàm.
bão cung irng dü thuc Methadone cho các cci s& diu tr Methadone
trên cta bàn thành phô Dà Nãng.
+ Dam

+ Tang cu?mg cong tác tmyn thông chumg trInh Methadone: truyn thông
trrc tiêp ye igi Ich cia chiicrng trInh diu tn Methadone cho dôi tuçlng dIch (nguii
nghin chIch ma tug), tInh nguyen vién, cong tao viên tham gia chiwng trInh
phông, chông REV/AIDS, ma tu tai cOng dOng dan cu a xiphixmg tr9ng diem tai
cáo qun, huyn.
+ Dào tao, tp hu.n bi duöng chuyên mon nghip vy. cho di ng can b
tham gia hoat dng diêu trj thay the nghiên cáo chat dng thuôc phin bang thuôc
Methadone/Buprenorphine và cáo chiên 1ucc can thip mOi.
+ H tro' k5 thuât dinh k/dôt xut hoãc theo yeu c.0 cüa ccx sâ dam bào thirc
hin quy trInh diêu tr và hi chân ca bnh khó theo dung qui djnh hin hành.
-I- Djnh kS' ho.c dt xut giám

sat,

kirn tra quy trinh chuyên mon theo dCrng

qui dnh hin hành.
+ Duy. trI 4n hành ph.n mm quãn 1 bnh nhân diu .trj Methadone.
+ Dam báo va nâng cao cht li.rçmg diu trj, 1Mg ghép thi da các djch v
huang tai chàm soc toàn din cho ngui bnh tham gia diêu tr.
2. Xét nghini Va giám sat dlch THY/AIDS
a) Tw vn xét nghim HIV
- Mo rng xét nghim tai cong dMg: Trin khai t.r v.n xét nghim HIV tai
cong dông do nhân viên y tê xâ, phuông, cong tác viên (nhan viên tiêp cn cong
dông) th'rc hin, phôi hgp chat chë vOi cáo dr an, to chi.c phi chInh phü.... dê tang
cu&ng phát hin nguô'i nhiêm 1-11EV mOi.
- Tang cixmg tu vn xét nghim lilY tai cáo ccx sO y t: Dy manh tr van xét
nghim REV tai Trung tam Y tê qu.n, huyn; triên khai tu van xét nghim WV tai
các xâ, phuOng; mO ring hoat dng tu van xét nghim REV tai cáo bnh vin trên
dja bàn thành phO Dà Nng.
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- Di tucYng Ur vn xét nghiem: Tap trung trin khai hoat dng thông báo và tii
van xét nghim HIV cho nhóm nam quan h tInh dçic dông gió, nhóm chuyén giói,
ban tInh, ban chIch cüa ngithi nhiêm Buy, con sinh ra tir mc nhim HIIV. Tiêp tiic
triên khai tix van xét nghim cho 08 dôi tI.r'ng dIch theo quy djnh.
- HInh thCrc xét nghiêm: Tip tuc duy trI các hmnh thirc xét nghim c djnh tai
cac Co sO' y tê; tAng cithng xét nghiêm hru dng ngoài cong dông bAng k thut lay
máu mao mach dâu ngón tay hoc t1r xét nghim bang que thir Oraquick.
- âm bào vt tu hóa cht cho hot dng xét nghiêm tp hun xét nghim.
- Duy tn 01 phông xét nghiêm kh.ng djnh dat tiêu chu.n cia B Y t&
- Dam bào cht li.rcrng xét nghiêm ti phông xét nghim.
- Si'ra chti'a, hiu chun, thi& bj chuyên mon phuc vu hoat dng.
- Giám sat quy trinh thu thp, báo quan, vn chuyn mu bnh ph.m xét
nghim CD4, tái hrqng vi rut HiIV tai các cci sO' diêu trj HI V/AIDS (01 dcit/nam).
- Tp hun bM duö'ng chuyên mon nghip vi v k thu.t xét nghim huyt
thanh h9c test nhanh sang 1çc HIIV tai các co so' yté trên dja bàn thành phô.
- T.p hun bM ckrng chuyên mon nghip vii v k näng tu vn xét nghim
HIV tai các co so' y tê trên dja bàn thành phô.
- Tp hun bM throng chuyên mon nghip vu v k thuât 1y mu, bâo quán,
van chuyên mâu xét nghiêm HIV cho các xét nghiêm khAng djnh, CD4 và tái
1ung vi rut.
- Giao ban m?ng luó'i v cong tác xét nghim Buy tai 07 qun, huyn.
b) Giám sat dich tê hoc HIV/AIDS
- Trin khai thu thp, tang hçTp s 1iu hoat dng phèng, chng HIV/AIDS
toàn thành phô dinh jr,
- Sü diing s 1iu cho xây dirng chInh sách, l.p k hoach và dánh giá hiu qua
hoat dng phông, chông HI V/AIDS.
- Thit 1p h thng giám sat ca bnh tir khi xác dnh nhim HIJV cho dn
tham gia diêu trj, chuyên dôi co' so' diêu tr, chat h.rçrng diêu trj, tuân thu diéu tr và
ft'r vong (nêu xày ra) dôi vâi tirng ngthxi nhiêm HEy.
- Lp bàn ctã, xác djnh các khu virc 1âynhim Buy cao dnh kS' hang nAm.
- Trin khai hot dng giám sat trçng dim WV, STI và giám sat hành vi lay
nhim HIIV hang nAm theo quy djnh cüa B Y tê.
- Nghiên ciru và áp diing phucing pháp .thc tmnh qun th có hành vi nguy Co
cao và d1x báo djch HI V/AIDS phu hçp tInh hInh mói.
- Tang cuô'ng chia sé và sü' dung dU liu trong phèng, chng HI V/AIDS.
3. Diu trj HIV/AIDS và dir phông lily truyn HIV tü mc sang con
a)Diu tn HIV/AIDS
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- Duy tn vâ nâng cao chit l'ircing diu trj WV/AIDS bng thuc ARY ti các
phông khám ngoi trii (PKNT) diu trj HIV/AIDS, m& rng k thu.t diêu trj cho
bnh nhân WV tai các qu.n, huyn trên dja bàn thânh phô.
- K& ni djch vu phông chng HIV/AIDS (Ti.r vn xét nghim, HIV/Lao, lay
truyên m con....) chuyên tiêp nhüng ngui mâi thrçc chân doán nhiém HIV duçyc
diêu tn ARV. Diêutri ARV sómI diu tn ARV trong ngày cho nhüng tnrng h9p
duo'c chân doán nhiêm HJV.
- Duy trI hot dng câi thiên ch.t luçing chàm soc diu trj I-IIV/AIDS, lông
ghép hot dng cái tiên chat luçng chàm soc diêu trj HIV/AIDS vào hoat dng
quán l chat lucmg bnh vién theo huóng din ban hânh kern theo Quyêt djnh so
174/QD-BYTngày 18/1/2017 cüaBôYté.
- Trin khai xét nghiêm CD4, tãi luong HIIV qua bào him y tê cho bnh
nhân dang diêu trj ARV tai các Ca sà diêu trj IHI V/AIDS.
- Tang cithng hoat dng h trçY k thuât di vói các ca sâ diu trj HIV/AIDS
ye các hoat dng chuyên mon diêu tn WV/AIDS, dix trü báo cáo thuôc ARV Va
cung cap djch vçi khám chta bnh HIV/AIDS qua Bâo hiêm y tê.
- Các co s& diu tr ARV cung cp các dlch vii khám chQa bnh WV qua bào
hiêm y tê. Tang cuông cong tác tu van, 4n dng ngui nhiêm tham gia bão hiêm y
tê; dam bâo 100% ngithi nhim HIV ctang diêu trj ARV có the Bâo hiêm y tê.
- Thrc hin cp thuc ARV qua Bâo him y t và dng chi trã thuc ARV t?.i
các ca sx diêu tn.
b) Hott dng phOi hçrp HIV/Lao
- Kin toàn ban diu phi WV/Lao các tuyn. Tang ci.thng cong tác ti.r van xét
nghim WV cho bnh nhân lao. Day manh hoat dng két nôi chuyên gi:ri bnh
nhânHTV nghi mac lao sang phông khám lao dê duçc khám chân doán bnh lao và
chuyên gri bnh nhân lao rthim REV sang co s0 diêu trj }fIV dê duçxc diêu tr
ARV.
- Hoàn thành lng ghép quàn 15' Va cung cp dch vi WY và Lao ti các bnh
vin và tuyên qun, huyn và xã, phix&ng.
c) Dr phông lay truyn lilY tirmç sang con
- Phi hgp chat chë giüa chrning trInh chäm soc sl'rc khOe sinh san và chucing
trInh phông chông WV/AIDS trong trin khai hoat dng dçr phng lay truyên WV
tr mc sang con.
- Thirc hin dirr phàng lay truyn FEY tir m sang con ti các cci s& y tê theo
Quyêt djnh so 5877/QD-BYT ngày 29/12/2017 cüa B Y t ye vic "Hu&ng dan
tniên khai di7r phông lay truyn WV tir mc sang con ti các ca s& y té" nhàm 1oi
tth lay truyên WV tiirmc sang con.
- Thông tin, truyn thông, tu v.n v lai Ich cüa xét nghim HIV Va diêu trj
ARV s0m cho phu ni có thai nhim WV dê dir phông lay truyên cho con.
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- Trin khai các hot dng humg üng tháng cao diin dir phông lay truyên
WV tü me sang con tir Thành phô den quân, huyén, xa, phixg, t.p trung vào vic
phát hin Va diêu trj ARV sóm phii nü mang thai nhim HIV và con cüa h9.
- Diu trj ngay cho phu nti mang thai nhim HIV và con ciia phii nüa bj
nhiêm.
- Cung üng thuc ARV dam bâo tInh sn có, d tip cQn d diu trj dir phông
lay truyên HIV tümç sang con.
- Xét nghim PCR chn doán só'm tInh trng nhim HIV cho tré sinh ra tr mc
nhim WV theo dung quy dnh.
d) Cong tc dr phông phoi nhim do tai nn rüi ro ngh nghip
- Các Ca sâ y t dam bào thirc hin dir phông phoi nhim vó1 HTV do tai nn
rcii ro nghê nghip theo Quyet djnh 5456/QD-BYT ngày 20/11/2019 cüa B Y tê
ye Huáng dan diêu tr vâ chAm soc Hil V/AIDS.
- Các phông khám ngoi ti-u diu trj HIIV/AIDS có trách nhim tip nhn Va
diêu trl dir phông phai nhiêm vi HIV do tai nn rüi ro nghê nghip theo dáng quy
djnh.
4. Dam bão cong tác phông, chOng djch COVID-19
a) Vic trin khai các ho.t dng phông, chng HIV/AIDS trong tInE hInh din
biên dch C OVID- 19 can phãi thirc hin theo dung quy dlnh ye cong tác phOng,
chông djch COVID-19.
b) TrMn khai tiêm ching vc xin phOng COVID-19 cho nhóm d& tuclng bj
nhiêm WV, dOi tuçng cai nghin trên da bàn thânh phO theo quy djnh.
IV. KIMI PHI THI)'C HIiN
Can cir nhim v duqc giao t.i K ho.ch nay, các don vj, dja phuang chfi
dng can doi si:r diing tiir nguOn dir toán duoc giao hang nm và các nguOn kinh phi
hçp pháp khac (nêu co) theo quy djnh dê thuc hin và tang cuông huy dng kinh
phI t1r nguOn xi hi hóa, vn dng tài trg dê giãm gánh n.ng ngân sách.
V. TO CHTTC THTXC HuN
1. S&Yt
a) Co trách nhim xây dirng K hoch phàng, cMng WV/AIDS hang näm va
trinh UBND thành phô phé duyt, dam bâo vic thirc hin thãnh cOng kê hoach
phông chông WV/AIDS hang nám, gop phân hoàn thành mic tiêu cta Kê hoch
nay.
b) Phi hçip hizing dn, tang cuông kim tra, don dc các S, ban, ngành,
UBND các qun, huyn và chi do các don v y te huy dng mçi nguôn lirc dé thrc
hin các chi tiêu duçrc giao.
c) Chñ trI, ph& hqp vói các sO' ban ngành là thành viên Ban chi do phOng
chOng ti ph?nl WV/AIDS, tnan xa hi và Xây drng phong trào toàn dan bào v
an ninh To quOc thânh phô Dà Nng 'vi. các co quan có lien quan chi do, hirO'ng
dn triên khai K hoach trong phm vi nhim vi vâ quyn hn thrqc giao.
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2. Bão him xã 1ii thành ph& Chü trI ph& hçip vói S Y t hu&ng dn các ca
quan tlVc thuOc thirc hin chi trà djch v y t lien quan den HIYIAIDS cho ngri
tham gia bão hem y tê theo phm vi, quyên lçii mirc hthng duçc quy djnh ti Lu.t
Bàohiêmytê.
3. Sô Thông tin và Truyn thông: Ph6i hcip vâi S Y t hrnng dn các
phtrcng tin thông tin d.i chiing và dài truyên thanh co só triên khai rng khàp các
hot dng truyên thông ye miic tiêu châm dirt djch AIDS vào nãm 2030; các co'
quan báo chI Thành phô chü dng dãng tái tin, phóng sr quâng bá cho các hot
dng thrc hin miic tiêu châm dirt djch AIDS vào nàm 2030.
4. S& Lao dng - Thtnrng binh Va Xã hi
- Phi hqp vói S& Y t t chüc, trin khai các hot dng thc hin mic tiêu
châm dirt djch AIDS vâo nàm 2030 trong các co s& cai nghin, Co s& nuôi dixong
tp trung (tim kiêm ca bnh, chàm soc diêu trj và chuyên tiêp diêu trj ngithi nhiêm
HTV...).
- Chi d?.o ngành d9c den tuyên qun, huyn, tuyn xâ, phithng ,phôi hçip vOi
các ccx quan y tê to chirc triên khai các hoat dng tiêp can và tim kiêm, phát hin
ngi.thi nhiêm FIIV, dc bit là dôi vxi nhCing nguèi thuOc các nhóm có hành vi
nguy ccx cao lay nhiem HIV trong cong dOng.
5. Cong an thành ph
- Trin khai các hot dng phàng chng HIV/AIDS vâ chàm soc ngi.thi nhiêm
H[V tai tri giam và tri tm giam. Tuyên truyên phOng chông NV/AIDS cho can
b chien s trong ngành.
- Phi hcip và h trçx Sx Y t& Sx Lao dông - Thuong binh và Xâ hi triên khai
có hiu qua các chucxng trinh can thip giám hi tai thành phô. Thirc hin quàn l
dja bàn và xir l' vi phm lien quan den phông chông HI V/AIDS theo qui djnh.
6. S& K hoach Va Du tir
- Xem xét, hithxig dn vic 1ng ghép các chi tiêu phàng chông HIV/ALL)S vão
chuong trInh phát triên kinh té .- x hicüa thành phO:
- Hàngnàm, trén ccx sâ d xu.t cüa các da phuo'ng, don v, tham mint TJBND
thành phô bô trI nguôn von dâu ti.r phát triên và phôi hgp vó'i Sà Y tê, các don vj lien
quan tiên hành các thu tiic tiep nhn và sir ditng các nguôn lxc, ho trg k5 thut tir
nguôn von nithc ngoài, von vin trçx phi chInh phü d thrc hin Kê hoch.
7. S& Tài chInh: Trên ccx s d nghj cüa Sx Y tê, các don vj và khà näng can
dôi ngân sách, S& Tài chInh tham muu cap có thâm quyên quyêt djnh theo dung
quy djnh Lu.t NSNN näm 2015 và các van bàn huácng dn Co lien quan
8. B1 ChI huy Quãn sr thành ph, B ChI huy B di Biên phông thành
phô: Thirc hin tuyên truyên phông chông HillY/AIDS cho can b chien s cüa
ngành.
9, SÔ Giáo diic và Dào to; Di hçc Ba Nng và các co s& dào to trên dja
bàn thành ph&: Chü trI phOi hgp vci Sâ Y tê, to chic tuyên truyên giáo diic.kiên
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thüc và 1c5' nang phông, chéng HI V/AIDS vào các hot dng ngoãi gRr len lóp phü
hcip vói dc diem, yêu câu cüa trng cap hçc.
10.
nghj Uy ban Mt trn T quc thành ph và các doàn the: Phôi
hp vi S Y tê và các ca quan lien quan chi do cap co so thng cung các hot
dng truyên thông, v.n dng ngui nhi&n WV vá nguôi có hành vi nguy co' tiêp
cn các djch vii ti..i' van xét nghim HIIV và diêu trj MW/AIDS.
11. IIBND các qun, huyn
- Hang nàrn xây drng k hotch phèng, cMng HIV/AIDS cii the phü hçp và
lông ghép v&i ké hoich kinh tê x hi cüa dia phucing.
- Ngoài ngun ngân sách thành phé c.p, chü dng du tu ngân sách cho
chuang trInh phông chong HI V/AIDS trén dja bàn.
- Tp chung chi dao vic trin ldiai th1rc hin K hoach; Uu tiên triên khai các
bin pháp can thip giâm tác hi dir phông lay nhiêm WV; chucmg trInh sü ding
bao cao su trong nhóm narn quan h tInE dc dông giOi và diêu trj nghin cac chat
dng thuôc phin bang thuôc Methadone vâ to chic tot viêc chàm sóc, diêu tn, hO
trç nguOi nhiêm HI V/AIDS.
- Theo dOi giám sat vic thirc hin, t chüc sci kt dinh kS', tng kt báo cáo
kêt qua thrc hin ye Ban chi do phông chông ti phrn HTV/AIDS, t nn xä hOi
và Xây dirng phong trào toàn dan báo v an ninh To quôc thành phô Dà Nãng.
Trén day là K hoch thixc hin Chin hrçic Quc gia ch.m dirt djch bnh
AIDS vão näm 2030 trên dia bàn thânh phôà Nng, các sO, ban, ngành, dan vj, dja
phuang phôi hcrp triên khai thirc hin.I.
Noi Fthâh:
-BoYte(baocao);
- TT TU, TT FIDND TP (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các só, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- CVP và PCVP VP UBND TP;
- Luii: VT, SYT.

KT. CHU TICH
PHO CHU TJCH

