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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, Thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2667/BYT-AIDS ngày 15/05/2020 của Bộ Y tế về 

việc Triển tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 

từ ngày 01/6/2020 đến 30/6/2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, 

HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình dịch COVID-19, chủ trì 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung truyền thông về lợi ích tiếp cận 

sớm các dịch vụ đặc biệt là tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai trong 

3 tháng đầu của thai kỳ, các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

và hiệu quả của các biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con. Quảng bá, giới thiệu địa chỉ các cơ sở cung cấp các can thiệp dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con sẵn có tại địa phương. 

- Phối hợp Đài Phát thanh -Truyền hình An Giang phát các phóng sự, tọa 

đàm trên truyền hình phổ biến kiến thức và lợi ích các can thiệp dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con. 

- Hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai; Tổ chức đoàn 

giám sát các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con triển khai trong 

Tháng cao điểm. Tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Y tế (Cục Phòng chống 

HIV/AIDS), đồng thời gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để biết.   

2. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và Bệnh viện Sản – Nhi:  

- Tiếp tục thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV nhằm phát hiện sớm phụ nữ 

mang thai nhiễm HIV, chăm sóc và cung cấp dịch vụ phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV. 



 

- Đảm bảo việc cung ứng thuốc ARV liên tục, kịp thời dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con, không được để tình trạng không có thuốc ARV cho 

việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị, Thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xét nghiệm HIV tại tuyến xã, 

phường, thị trấn cho phụ nữ mang thai nhằm phát hiện sớm phụ nữ mang thai 

nhiễm HIV, cung cấp dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ 

mang thai nhiễm HIV; Thiết lập cơ chế phối hợp, chuyển gửi hiệu quả giữa các 

cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản và cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS trên địa 

bàn nhằm đảm bảo việc quản lý, điều trị, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con cho cặp mẹ và con trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn truyền thông đại chúng, 

tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh sẵn có, tổ chức truyền thông trực tiếp 

như nói chuyện, tư vấn, thăm gia đình, thảo luận nhóm tổ chức các đợt truyền 

thông, tư vấn tại xã, phường, thị trấn về lợi ích các can thiệp dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con.  

4. Kết thúc Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, các 

đơn vị đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo theo mẫu (đính kèm) về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Địa chỉ Số 28 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang trước ngày 11/7/2020 để tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế và 

Ban Chỉ đạo tỉnh.  

Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch triển khai 

Tháng cao điểm Dự phòng Lây truyền HIV từ mẹ sang con và gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 05/06/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị  liên hệ: Lê Thị Thanh Vân, SĐT: 

0349520050 (Khoa HIV/AIDS-Lao-Da Liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)./.  
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