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I. Giới thiệu 

 

Hệ thống thông tin và số liệu có chất lượng được cập nhật thường xuyên luôn là 

những công cụ không thể thiếu đối với các cán bộ quản lý cũng như hầu hết các cán 

bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tất cả các cấp, các lĩnh vực của một 

hệ thống y tế. Với những đòi hỏi ngày càng cao về tính chuyên nghiệp và chất lượng 

của công tác điều hành, quản lý và lập kế hoạch sao cho các hoạt động được triển khai 

kịp thời, hiệu quả nhưng đồng thời cũng sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu nhất, 

năng lực của hệ thống thông tin nói chung và nhất là thông tin quản lý nói riêng đang 

cần được nhanh chóng nâng cao một cách có hệ thống để kịp thời đáp ứng được những 

đòi hỏi mới từ thực tế của quốc gia và của các địa phương.  

 

Một hệ thống thông tin tốt cần phải bảo đảm được những yêu cầu cơ bản như 

là: sự kịp thời, độ tin cậy, tính khả thi và khả năng ứng dụng. Bên cạnh sự sẵn có của 

một hệ thống thông tin dữ liệu tốt, một yếu tố nữa cũng hết sức quan trọng tác động tới 

việc sử dụng số liệu một cách hiệu quả đó là khả năng tiếp cận và khai thác các thông 

tin, dữ liệu này để sử dụng một cách thường xuyên, kịp thời cho công việc của mỗi 

người. Tuy nhiên, một thực tế rất phổ biến ở nước ta hiện nay là mặc dù có rất nhiều 

báo cáo, số liệu được thu thập hàng tháng, quý và năm nhưng khả năng khai thác và 

sử dụng còn hết sức hạn chế do hệ thống số liệu và thông tin hiện hành chưa thực sự 

đáp ứng được các tiêu chí cơ bản trên đây. Một trong những nguyên nhân chính là do 

sự phân tán và rất thiếu đồng nhất về nhiều mặt của hệ thống cơ sở thông tin và dữ liệu 

giữa các hệ thống báo cáo cũng như giữa các địa phương.   

 

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS vẫn là một trong những chương trình sức 

khỏe ưu tiên tại Việt Nam. Với sự  đầu tư trong nước và hỗ trợ tích cực của quốc tế, qua 

nhiều năm Việt Nam đã phát triển được một hệ thống Giám sát và Đánh giá của chương 

trình  phòng, chống HIV/AIDS khá đầy đủ và toàn diện từ trung ương đến cấp cơ sở, với 

tất cả các yếu tố cần thiết. Hệ thống này trong những năm qua đã phục vụ khá hiệu quả 

cho công tác lập kế hoạch, theo dõi, quản lý các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại 

các cấp. Mặc dù vậy, tại tuyến tỉnh và huyện là những nguồn chủ yếu cung cấp các số 

liệu, thông tin cho chương trình và là các tuyến đầu trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS thì khả năng khai thác và sử dụng các dữ liệu thu thập được nhằm phục vụ 

cho công tác chuyên môn và quản lý của chương trình vẫn còn nhiều hạn chế.  Những 

nguyên nhân chính là do thiếu các hướng dẫn, đào tạo kỹ năng và công cụ cần thiết hỗ 

trợ cho các cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá, cán bộ quản lý hoặc xây dựng chính 

sách có thể dễ tiếp cận tới các số liệu sẵn có, cũng như có thể chủ động trong việc khai 

thác các số liệu, phân tích và sử dụng thông tin nhằm phục vụ kịp thời và thiết thực cho 

công việc thường xuyên của mình.  

 

Trong bối cảnh các nhiệm vụ đặt ra cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS từ 

nay đến năm 2020 và 2030 là hết sức khó khăn nặng nề khi các nguồn lực cho chương 

trình bị cắt giảm hoặc lồng ghép vào các chương trình khác, yêu cầu về chất lượng, hiệu 

quả của chương trình sẽ ngày càng cao, đòi hỏi một phương thức quản lý dựa trên kết 
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quả rõ rệt. Vì vậy việc cung cấp một cách thường xuyên các thông tin và dữ liệu được 

tổng hợp, tích hợp một cách thống nhất và chuẩn mực, đáng tin cậy, có thể đáp ứng 

được một cách nhanh chóng các nhu cầu của cán bộ quản lý và chuyên môn của chương 

trình HIV/AIDS là rất cấp thiết, nhằm hỗ trợ cho các địa phương xây dựng và triển khai 

các kế hoạch can thiệp về phòng chống HIV/AIDS một cách hiệu quả và bền vững. 

 

Để góp phần hỗ trợ việc chuẩn hóa và tổng hợp các thông tin thành một hệ thống 

dữ liệu thống nhất về HIV/AIDS tạo điều kiện cho tuyến tỉnh và huyện nâng cao khả năng 

tiếp cận và khai thác thông tin phục vụ cho triển khai thực hiện các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS ngày càng hiệu quả hơn, Trung tâm Nghiên cứu phát triển y tế cộng 

đồng (CCRD) đã phát triển tài liệu hướng dẫn xây dựng và vận hành kho dữ liệu chương 

trình HIV/AIDS dành cho tuyến tỉnh. 

 

II. Cấu trúc của cơ sở dữ liệu tuyến tỉnh:  
 

Cơ sở dữ liệu HIV/AIDS cho tuyến tỉnh sẽ là một hệ thống tổng thể bao gồm các 

chỉ số báo cáo thường dùng trong chương trình, các số liệu và biểu đồ thể hiện các chỉ 

số này tại các thời điểm báo cáo, mang tính khái quát nhưng cũng phản ánh được tính 

nhất quán của số liệu qua các năm - giúp người có nhu cầu có thể hiểu và sử dụng số 

liệu một cách nhanh chóng, thuận tiện, tự tin mà không cần có kỹ năng làm công việc 

phân tích, tổng hợp số liệu. Hệ thống này bao gồm: 

 
 Danh mục tổng hợp, khái niệm/định nghĩa các chỉ số cơ bản thường xuyên được 

sử dụng trong chương trình phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh và Quốc gia, phân 

theo các lĩnh vực chính của chương trình. 

 

 Hướng dẫn nguồn số liệu, tần suất tổng hợp các chỉ số theo danh mục  

 

 Hướng dẫn phương pháp phân tích và đồ thị hóa một số các chỉ số thiết yếu 

phục vụ cho công việc báo cáo, thuyết trình  

 

 Phương pháp vận hành, quản lý và tiếp cận hệ thống dữ liệu   

 
Để phù hợp với thực tế và năng lực hiện tại của tuyến tỉnh, việc xây dựng hệ 

thống cơ sở dữ liệu chương trình HIV/AIDS sẽ cần được triển khai theo hai giai đoạn: 

 

 Giai đoạn 1: Sẽ chủ yếu tập trung vào các chỉ số cơ bản nhất và có thể tổng hợp 

từ các số liệu hiện có của các báo cáo theo Thông tư 03 và Thông tư 09 của Bộ Y 

tế cũng như báo cáo hàng năm của tỉnh để tích hợp định kỳ vào kho dữ liệu bằng 

các công cụ phần mềm đang sử dụng trong hệ thống báo cáo Quốc gia. Các chỉ 

số này đã được chọn lọc dựa trên nhu cầu sử dụng thường xuyên phục vụ cho 

các hoạt động  quản lý, đánh giá, lập kế hoạch và vận động nguồn lực thiết yếu 

nhất của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến tỉnh và huyện.  
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 Giai đoạn 2: Sẽ gồm một hệ thống chỉ số phức tạp hơn nhưng cũng được phát 

triển dựa trên cơ sở bộ chỉ số cơ bản của Giai đoạn 1. Các chỉ số của giai đoạn 2 

sẽ nhằm cung cấp các phân tích sâu tình hình dịch tễ, can thiệp dự phòng theo 

phân bổ nhóm tuổi, giới, nhóm nguy cơ, tình trạng điều trị v.v. và các chỉ báo về 

quản lý nguồn lực của chương trình theo các nhóm can thiệp, loại hình cơ sở y tế 

hoặc hiệu quả chi phí v.v. Tùy theo nhu cầu của từng địa phương và từng tuyến 

dịch vụ, cơ sở dữ liệu sẽ tổng hợp và cung cấp các bộ chỉ số cần thiết một cách 

chuẩn mực, cũng chiết xuất được số liệu từ tất cả các nguồn báo cáo hiện tại mà 

không chỉ giới hạn trong hệ thống báo cáo theo Thông tư 03 và Thông tư 09 và 

báo cáo năm của chương trình như giai đoạn 1.  

 
Tài liệu hướng dẫn này sẽ chỉ tập trung vào hướng dẫn cụ thể cách thức tổng 

hợp và tích hợp các dữ liệu của Giai đoạn 1.  

 
Một vấn đề cần hết sức lưu ý khi xây dựng kho dữ liệu thông tin này là: Đây 

hoàn toàn không phải là một hệ thống dữ liệu mới mà chỉ là một công cụ nhằm 

nâng cao khả năng khai thác và sử dụng các nguồn số liệu và thông tin sẵn có 

đang được các tuyến tỉnh và huyện thu thập theo quy định của hệ thống thông tin 

chương trình phòng chống HIV/AIDS Quốc gia.  

 

2.1. Nguồn số liệu:  

 
Nguồn số liệu chủ yếu và thường xuyên cho hệ thống dữ liệu này là từ hệ thống 

báo cáo chương trình Phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia, bao gồm: 

 

 Báo cáo giám sát phát hiện HIV theo Thông tư 09/2012/TT-BYT  

 Báo cáo chương trình HIV theo Thông tư 03/2015/TT-BYT 

 Báo cáo tổng kết năm của chương trình phòng chống HIV/AIDS các tuyến huyện 

và tỉnh 

 Báo cáo tài chính  

 Báo cáo của Bảo hiểm xã hội  

 
Bên cạnh đó, các số liệu khác của chương trình phòng, chống HIV như: các báo 

cáo đánh giá, nghiên cứu của Quốc gia, số liệu và báo cáo giám sát trọng điểm của 

từng tỉnh, số liệu và báo cáo các nghiên cứu và điều tra tại địa phương v.v. cũng là 

những nguồn dữ liệu hữu ích và cần được lưu trữ trong kho dữ liệu của từng tỉnh. Các 

nguồn dữ liệu này được sử dụng làm “Tài liệu tham khảo” để bổ sung những số liệu 

không có trong hai hệ thống báo cáo thường xuyên và/hoặc để tham chiếu, so sánh 

trong khi sử dụng cho các mục đích khác nhau khi cần thiết.  

 
Chi tiết mô tả về nguồn, định nghĩa và mục đích sử dụng cho từng chỉ số chính sẽ 

được phân tích và lưu trữ thường xuyên tại kho dữ liệu được mô tả chi tiết trong phần 

“2.4. Hệ thống các chỉ số” dưới đây.  

2.2. Phương pháp tổng hợp và tích hợp dữ liệu:  
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Như đã nêu ở phần giới thiệu trên đây, trước mắt, trong giai đoạn 1 toàn bộ 33 chỉ 

số cơ bản sẽ được tích hợp số liệu từ 02 hệ thống báo cáo Quốc gia hiện đang được 

sử dụng tại địa phương. Như vậy Khoa Giám sát của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 

hoặc Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh có thể dễ dàng tổng hợp, kiểm tra, xử lý và đăng 

tải các số liệu lên kho dữ liệu HIV/AIDS của tỉnh.   

 

Ngoài 02 hệ thống báo trên, một số các nguồn báo cáo khác như: báo cáo tổng 

kết hàng năm, báo cáo tài chính của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS hoặc Trung 

tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố và Bảo hiểm Y tế xã hội tỉnh. Cụ thể như sau:   

 

 Các chỉ số thuộc nhóm chỉ số dịch tễ học HIV hoàn toàn có thể kiết xuất và 

tổng hợp từ hệ thống phần mềm HIV INFO mà các địa phương đang sử dụng 

hiện nay. 

 Các chỉ số thuộc nhóm chỉ số dự phòng HIV sẽ được kiết xuất từ phần mềm 

báo cáo trực tuyến Thông tư 03 (Báo cáo C03) để nhập vào hệ thống biểu mẫu 

trên dữ liệu HIV (chỉ số tại cơ sở dữ liệu thống nhất với chỉ số báo cáo C03).  

 Các chỉ số thuộc nhóm chỉ số chăm sóc điều trị và dự phòng lây truyền 

mẹ con sẽ được kết xuất từ phần mềm báo cáo trực tuyến C03 để nhập vào 

hệ thống biểu mẫu trên dữ liệu HIV (chỉ số tại cơ sở dữ liệu thống nhất với chỉ 

số báo cáo C03) 

 Các chỉ số thuộc nhóm chỉ số nguồn lực phòng chống HIV sẽ được được 

tổng hợp từ báo cáo tổng kết hàng năm của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 

tỉnh hoặc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố và Bảo hiểm Y tế xã hội tỉnh. 

 

2.3. Vận hành và quản lý cơ sở dữ liệu: 

 
Hệ thống dữ liệu HIV/AIDS của tỉnh sẽ do Khoa giám sát của Trung tâm phòng 

chống HIV tỉnh hoặc Khoa giám sát HIV của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh làm đơn vị 

đầu mối chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật và vận hành.  

 
Hệ thống dữ liệu chương trình HIV/AIDS tỉnh sẽ được tổng hợp, xử lý, lưu trữ 

và quản lý dưới các dạng bảng số liệu thô, bảng phân tích đơn biến, biểu đồ, bản đồ. 

Hệ thống này sẽ được lưu trữ trực tuyến tích hợp vào website của Sở Y tế thông qua 

đường dẫn liên kết để bất cứ người dùng nào quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận và sử 

dụng. Thiết kế của hệ thống cũng sẽ có chức năng trao đổi và hỗ trợ người sử dụng 

trực tuyến. 

 

2.4. Các chỉ số tổng hợp từ hệ thống số liệu sẵn có (Giai đoạn 1):  

 
Hệ thống dữ liệu HIV/AIDS thường dùng cho tuyến tỉnh được chọn lọc để giới 

thiệu sử dụng cho kho dữ liệu này gồm 33 chỉ số chính tạm chia theo các nhóm chỉ số 

Dịch tễ HIV; Dự phòng HIV; Chăm sóc điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền từ mẹ 

sang con; Nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS. 
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Nhóm 1: Dịch tễ học HIV 

 
Nhóm chỉ số này bao gồm các chỉ số: Ước tính số người nhiễm HIV, lũy tích số 

người nhiễm HIV, lũy tích số người nhiễm HIV tử vong, số người nhiễm HIV hiện còn 

sống, số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo, số người nhiễm HIV tử vong 

trong kỳ báo cáo.  Có 6 chỉ số chính bao gồm: 

 

Chỉ số 1.4 Số người nhiễm HIV còn sống 

Mô tả chỉ số 
Chỉ số này cho biết về tình hình HIV tại thời điểm báo cáo có bao nhiêu 

người nhiễm HIV đang còn sống  

Mục đích sử 

dụng 

 Theo dõi tình hình dịch  

 Lập kế hoạch cho công tác chăm sóc điều trị, tiếp cận cộng đồng 

 Dùng để đo lường chỉ số thứ nhất của mục tiêu 90-90-90, 

Cách tính chỉ số 
Đếm tổng số người nhiễm HIV của địa phương còn sống tại thời điểm 

báo cáo 

Nguồn số liệu  

- Báo cáo giám sát phát hiện theo thông tư 09 

- Thu thập số liệu từ báo cáo số người nhiễm HIV còn sống trên phần 

mềm HIV INFO 

Phương pháp 

tổng hợp   

Với tổng số người nhiễm HIV còn sống, có 02 cách thu thập chỉ số: 

- Cách 1: Từ menu hệ thống của phần mềm chọn:  Báo cáo =>Báo cáo 

mẫu giám sát phát hiện =>Danh sách người nhiễm HIV còn sống để đếm 

tổng số người nhiễm HIV còn sống  

- Cách 2: Số người nhiễm HIV còn sống = Lũy tích số người nhiễm HIV – 

Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 

 

Với chỉ số người nhiễm HIV phân theo các phân nhóm khác nhau được 

tính bằng Lũy tích số người nhiễm HIV của từng phân nhóm – Lũy tích 

số người nhiễm HIV tử vong của từng phân nhóm đó. 

Lưu ý:Thời gian báo cáo là từ thời điểm phát hiện ca HIV dương tính đầu 

tiên tại địa phương đến thời điểm báo cáo 

Phân nhóm chỉ 

số  

Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính Nam/ Nữ  

Nhóm tuổi <15, 15 – 20, 

20 - 29, 30 – 

39, 40-49, 

>45 

Tuổi được tính để phân nhóm dựa 

vào tuổi tại thời điểm báo cáo, không 

phải tuổi khi phát hiện bị nhiễm HIV 

Nhóm đối tượng - Nghiện chích ma túy 

- Phụ nữ bán dâm 

- Nam có quan hệ tình dục với nam 

- Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 
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- Mẹ truyền cho con 

- Khác 

Hiện trạng cư trú - Hiện ở địa phương: Có hộ khẩu và hiện đang sinh 

sống hằng ngày ở địa phương 

- Đi làm ăn xa: Có hộ khẩu địa phương nhưng 

thường xuyên đi làm ăn xa ở nơi khác, chỉ về nhà 

vào những thời điểm nhất định trong năm 

- Đi trại: Có hộ khẩu địa phương nhưng đang ở trại, 

trường giáo dưỡng; địa phương biết và quản lý 

- Chuyển đi nơi khác: Xác nhận có hộ khẩu địa 

phương nhưng hiện đã chuyển hẳn đi nơi khác sinh 

sống 

- Mất dấu: xác nhận được có hộ khẩu địa phương 

nhưng hiện tại không xác minh được hiện trạng cư 

trú 

Tần suất cập 

nhật 

- Hàng tháng 

- Hàng quý 

- Hàng năm 

Lưu ý  Báo cáo số liệu người nhiễm HIV hiện còn sống sẽ không bao gồm số 

người nhiễm không có trong thực tế (đã xác minh) và/hoặc những người 

nhiễm chưa xác minh được thông tin (đang chờ rà soát) 

 

 

Chỉ số 1.1 Ước tính số người nhiễm HIV 

Mô tả chỉ số Chỉ số này cho biết tại thời điểm báo cáo, ước tính có khoảng bao nhiêu 

người nhiễm HIV trên địa bàn.  

Mục đích sử 

dụng 

 Cơ sở để xây dựng các chiến lược, kế hoạch (bao gồm các loại dài 

hạn, trung hạn và ngắn hạn) phòng, chống HIV tại địa phương. 

 Thông tin đầu tiên (mẫu số) để đo lường việc thực hiện mục tiêu 90-90-

90 

 Cơ sở để tính toán và đo lường các chỉ số theo dõi dịch tễ HIV khác 

Nguồn số liệu    
Mô hình ước tính và dự báo nhiễm HIV do Cục phòng chống HIV/AIDS 

hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện Phương pháp 

tổng hợp 

Tần suất cập 

nhật 
2 năm/lần 
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Chỉ số 1.2 Lũy tích số người nhiễm HIV 

Mô tả chỉ số 
Thống kê tổng số người nhiễm HIV của địa phương đã được phát hiện 

từ thời điểm phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên cho đến thời điểm báo cáo. 

Mục đích sử 

dụng 

 Theo dõi, báo cáo tình hình dịch HIV tại địa phương qua các giai 

đoạn 

 Xây dựng các kế hoạch phòng chống HIV/AIDS dài hạn, ngắn hạn 

Cách tính 
Đếm tổng số người nhiễm HIV của địa phương tính từ ca bệnh HIV đầu 

tiên được phát hiện cho đến thời điểm báo cáo. 

Nguồn số liệu  
Báo cáo giám sát phát hiện theo thông tư 09. Thu thập số liệu từ báo cáo 

số người nhiễm HIV mới phát hiện trên phần mềm HIV INFO:  

Phương pháp 

tổng hợp 

 Từ menu hệ thống của phần mềm chọn Báo cáo=>Báo cáo mẫu 

giám sát phát hiện =>Danh sách các trường hợp nhiễm HIV mới 

phát hiện.  

Thời gian xuất dữ liệu là từ thời điểm phát hiện ca HIV dương tính đầu 

tiên tại địa phương đến thời điểm báo cáo 

Phân nhóm chỉ 

số 

Phân nhóm Cách thức phân nhóm Hướng dẫn phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện Lũy tích số người nhiễm 

HIV theo từng huyện 

Giới tính  Nam, Nữ  

Nhóm tuổi <15, 15 – 24, 25 - 34, 35 – 

44, >45 

Tuổi được lưu trong HIV 

INFO 

Tần suất cập 

nhật 

- Hàng tháng 

- Hàng quý 

- Hàng năm 

 

 

 

Chỉ số 1.3 Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 

Mô tả chỉ số 
Thống kê tổng số người nhiễm HIV của địa phương đã tử vong từ khi bắt 

đầu dịch đến thời điểm báo cáo. 

Mục đích sử 

dụng 

 Đánh giá hiệu quả của công tác dự phòng và điều trị HIV  

 Cải thiện công tác điều trị tại các tuyến  

Cách tính 
Đếm tổng số người nhiễm HIV của địa phương đã tử vong tính từ ca 

bệnh HIV đầu tiên được phát hiện đến thời điểm báo cáo. 

Nguồn số liệu  
Báo cáo giám sát phát hiện theo thông tư 09: Số liệu từ báo cáo số 

người nhiễm HIV tử vong trên phần mềm HIV INFO 

Phương pháp 

tổng hợp   

- Từ menu hệ thống của phần mềm chọn Báo cáo =>Báo cáo mẫu giám 

sát phát hiện=>Phân tích người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tử vong. 

- Thời gian xuất dữ liệu là từ thời điểm phát hiện ca HIV dương tính đầu 

tiên của địa phương đến thời điểm báo cáo 

Phân nhóm Hướng dẫn phân nhóm 
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Phân nhóm chỉ 

số 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính  Nam, Nữ 

Tần suất cập 

nhật 

- Hàng tháng 

- Hàng quý 

- Hàng năm 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số 1. 5 Số người nhiễm HIV mới phát hiện 

Mô tả chỉ số Thống kê số người HIV mới được phát hiện, đã được xác minh thông tin 

tại địa phương trong kỳ báo cáo và được ghi nhận trên phần mềm báo 

cáo ca bệnh của tỉnh (phần mềm HIV INFO) 

Mục đích sử 

dụng 

 Theo dõi xu hướng dịch và HIV tại địa phương qua các giai đoạn 

 Đánh giá hiệu quả công tác phòng chống HIV 

 Lập kế hoạch cho các chương trình dự phòng HIV tại địa phương 

Cách tính chỉ số 

- Đếm tổng số người nhiễm HIV mới được phát hiện của địa phương 

trong kỳ báo cáo.  

(Người nhiễm HIV mới được phát hiện trong kỳ báo cáo được định nghĩa 

là trường hợp xét nghiệm có kết quả khẳng định HIV dương tính và đã 

được xác minh thông tin, ghi nhận vào hệ thống báo cáo ca bệnh trong 

kỳ báo cáo đó) 

Nguồn số liệu    

Báo cáo giám sát phát hiện theo thông tư 09 

Thu thập số liệu từ báo cáo số người nhiễm HIV phát hiện trên phần 

mềm HIV INFO 

Phương pháp  

tổng hợp 

- Từ menu hệ thông của phần mềm chọn Báo cáo =>Báo cáo mẫu giám 

sát phát hiện=>Danh sách các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện.  

- Lựa chọn thời gian là giai đoạn cần báo cáo 

Phân nhóm chỉ 

số  

Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính  Nam, Nữ 

Nhóm tuổi <15, 15 – 24, 25 - 34, 35 – 44, >45 

Tuổi được lưu trong HIV INFO 

Đường lây truyền - Đường máu 

- Tình dục 

- Mẹ sang con 

- Không rõ 

Tần suất cập 

nhật 

- Hàng tháng 

- Hàng quý 

- Hàng năm 
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Lưu ý  Báo cáo số người nhiễm phát hiện trong kỳ báo cáo theo ngày xét 

nghiệm của người nhiễm chứ không tính theo ngày nhập dữ liệu trên  

phần mềm. 

 

 

Chỉ số 1.6 Số người nhiễm HIV tử vong trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng số người nhiễm HIV đã tử vong trong kỳ báo cáo  

Mục đích sử 

dụng 

 Đánh giá hiệu quả chương trình dự phòng và chăm sóc điều trị HIV 

qua các năm 

 Quản lý số người nhiễm còn sống 

Cách tính chỉ số 
Đếm tổng số người nhiễm HIV của địa phương đã tử vong tính trong kỳ 

báo cáo 

Nguồn số liệu  

Báo cáo giám sát phát hiện theo thông tư 09 

Thu thập số liệu từ báo cáo số người nhiễm HIV tử vong trên phần mềm 

HIV INFO:  

Phương 

pháptổng hợp 

- Từ menu hệ thống của phần mềm chọn Báo cáo =>Báo cáo mẫu giám 

sát phát hiện=>Phân tích người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tử vong. 

- Lựa chọn thời gian là giai đoạn cần báo cáo 

Phân nhóm chỉ 

số  

Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính  Nam, Nữ 

Nhóm tuổi <15, 15 – 24, 25 - 

34, 35 – 44, >45 

Tuổi của người nhiễm được 

tính để phân nhóm dựa vào 

tuổi khi tử vong của người 

nhiễm HIV 

 Tình trạng điều trị - Chưa từng điều trị 

- Đang điều trị 

 

Tần suất cập 

nhật 

- Hàng tháng, Hàng quý, Hàng năm 

Lưu ý: Chỉ số Số người tử vong trong kỳ báo cáo theo tình trạng điều trị 

cần thu thập tại các phòng khám ngoại trú (OPC) 

 

 

Nhóm 2: Dự phòng lây nhiễm HIV 

 
Nhóm chỉ số này bao gồm: Ước tính số người nguy cơ cao lây nhiễm HIV, hoạt động tiếp 

cận, tư vấn xét nghiệm HIV, can thiệp giảm tác hại.   

 
Có 8 chỉ số chính sau đây: 
 
a. Chỉ số ước tính số người nguy cơ cao lây nhiễm HIV 

 

Chỉ số 2.1 Ước tính số người nguy cơ cao lây nhiễm HIV 
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Mô tả chỉ số 
Chỉ số này cho biết ước tính tại thời điểm báo cáo có bao nhiêu người có 

hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong cộng đồng địa phương 

Mục đích sử 

dụng 

Lập kế hoạch triển khai các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm 

quần thể nguy cơ cao như: tiếp cận, giảm hại, xét nghiệm 

Nguồn số liệu  Bảng 1 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến huyện (Phụ 

lục 3 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Tổng hợp từ báo cáo Thông tư 03 

Phân nhóm chỉ 

số  

Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Nhóm nguy cơ   Nghiện chích ma tuý 

 Phụ nữ bán dâm 

 Nam có quan hệ tình dục với nam 

 Vợ/bạn tình người nhiễm HIV 

Tần suất cập 

nhật 
Hàng năm 

Lưu ý  Ước tính số người nguy cơ cao luôn lớn hơn hoặc bằng số người thuộc 

nhóm nguy cơ cao đang quản lý tại địa phương theo số liệu từ cơ quan 

công an hoặc sở lao động, thương binh và xã hội… của địa phương cung 

cấp. 

 

 

b. Các chỉ số Xét nghiệm HIV 

 

Chỉ số 2.2 Số người xét nghiệm HIV trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Thống kê tổng số người được làm xét nghiệm HIV tại tất cả các cơ sở 

có cung cấp dịch vụ xét nghiệm trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng  Đánh giá hiệu quả chương trình tư vấn, xét nghiệm HIV và chương 

trình tiếp cận cộng đồng  

 Lập kế hoạch cho hoạt động tư vấn và xét nghiệm HIV trên địa bàn 

Cách tính chỉ số Đếm số người được làm xét nghiệm HIV từ tất các cơ sở có thực hiện 

xét nghiệm HIV trên địa bàn trong kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu    Bảng 2 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến huyện (Phụ 

lục 2 của Thông tư 03)  

Phương pháp 

tổng hợp 

Tổng hợp số liệu và các thông tin từ báo cáo của tất cả các cơ sở có 

thực hiện xét nghiệm HIV trên địa bàn  

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Nhóm đối tượng  Nghiện chích ma tuý 

 Phụ nữ bán dâm 

 Nam có quan hệ tình dục với nam 
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 Vợ/chồng/ bạn tình người nhiễm HIV 

 Phụ nữ mang thai 

 Nhóm khác 

Tần suất cập nhật 
Hàng quý 

 

 

Lưu ý  

 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh cần lập danh sách và 

thu thập báo cáo của tất cả các cơ sở/đơn vị /cơ quan/tổ chức/nhóm 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh có cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV 

(bao gồm cả xét nghiệm miễn phí và thu phí; cả xét nghiệm tại cơ 

sở y tế và xét nghiệm lưu động) 
 

 Tại từng cơ sở khi thực hiện tổng hợp thông tin cần đối chiếu loại 

những trường hợp xét nghiệm lại/ xét nghiệm nhiều lần trong kỳ báo 

cáo 

 

 

Chỉ số 2.3 
Số người xét nghiệm HIV có kết quả khẳng định dương tính trong 

kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Thống kê tổng số người làm xét nghiệm HIV và có kết quả xét nghiệm 

khẳng định HIV dương tính vào một thời điểm thuộc kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng - Đánh giá hiệu quả của hoạt động tư vấn xét nghiệm, hoạt động tiếp 

cận cộng đồng 

- Theo dõi diễn biến của dịch trên địa bàn  

- Đo lường Mục tiêu 90 thứ nhất 

Cách tính chỉ số Đếm số người có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính trong 

kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu    Bảng 2 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến huyện (Phụ 

lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở có thực hiện xét nghiệm HIV trên địa 

bàn rồi tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Nhóm đối tượng  Nghiện chích ma tuý  

 Phụ nữ bán dâm 

 Nam có quan hệ tình dục với nam 

 Vợ/chồng/ bạn tình người nhiễm HIV 

 Phụ nữ mang thai 

 Nhóm khác 

Tần suất cập nhật 
Hàng quý 
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Lưu ý   - Chỉ thống kê số người có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV trong kỳ 

báo cáo 

- Lưu ý loại trừ các ca trùng lặp giữa các cơ sở/các huyện do một 

khách hàng có thể xét nghiệm tại nhiều nơi vào cùng thời điểm/thời 

điểm gần nhau trong cùng 1 kỳ báo cáo. 

- Đối chiếu số liệu với báo cáo từ cơ sở xét nghiệm khẳng định về số 

mẫu xét nghiệm có kết quả khẳng định trong kỳ báo cáo 

 

 

c. Các chỉ số về chương trình Can thiệp giảm hại 

 

Chỉ số 2.4 Số bệnh nhân hiện đang điều trị Methadone 

Mô tả chỉ số Chỉ số thể hiện tổng số bệnh nhân đang được điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại thời điểm báo 

cáo 

Mục đích sử dụng Chỉ số này giúp đánh giá độ bao phủ của chương trình điều trị 

Methadone trên nhóm đối tượng nghiện chích ma tuý.  

Cách tính chỉ số Đếm tổng số bệnh nhân có hồ sơ quản lý tại cơ sở điều trị và hiện tại 

đang duy trì điều trị Methadone, kể cả những bệnh nhân bỏ lượt uống 

nhưng bác sĩ chưa có quyết định ra khỏi chương trình và các bệnh 

nhân nhận thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc 

Nguồn số liệu  Chỉ số 1, Bảng 3 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp tổng 

hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn và 

tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính Nam, nữ 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

Lưu ý  Không tính những  bệnh nhân đến uống thuốc tạm thời (không có hồ 

sơ quản lý tại cơ sở điều trị) 

 

 

 

Chỉ số 2.5 Số bệnh nhân hiện đang điều trị Methadone nhiễm HIV 

Mô tả chỉ số Số bệnh nhân hiện đang điều trị Methadone tại cơ sở có kết quả xét 

nghiệm khẳng định HIV dương tính (không quan tâm tới thời điểm nhận 

kết quả xét nghiệm dương tính trước hay sau khi tham gia chương trình 

Methadone) tại thời điểm báo cáo 
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Mục đích sử dụng Theo dõi tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân tham gia chương 

trình điều trị Methadone để lập kế hoạch chương trình 

Cách tính chỉ số Đếm số bệnh nhân có kết quả HIV (+) tại cột 5 trong Sổ theo dõi bệnh 

lý kèm theo 

Nguồn số liệu và 

cách thu thập 

Chỉ số 1.2, Bảng 3 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp tổng 

hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn rồi 

tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

 Giới tính Nam, nữ 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

 

 

 

Chỉ số 2.6 Số bệnh nhân bắt đầu điều trị MMT lần đầu trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Chỉ số này thống kê số bệnh nhân bắt đầu được khởi liều điều trị 

MMT lần đầu tiên trong kỳ báo cáo này. 

Mục đích sử dụng Chỉ số được sử dụng để đánh giá và so sánh số lượng bệnh nhân 

mới tham gia chương trình bệnh nhân MMT qua các giai đoạn khác 

nhau  

Cách tính chỉ số Đếm số người được khởi liều điều trị MMT lần đầu tiên trong kỳ báo 

cáo 

Nguồn số liệu  Sổ theo dõi điều trị Methadone 

Phương pháp tổng 

hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn rồi 

tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

Lưu ý  - Chỉ số này không thuộc chỉ số yêu cầu báo cáo từ Thông tư 03, 

do đó các cơ sở phải thống kê số liệu từ Sổ theo dõi điều trị 

Methadone 

- Chỉ tính những bệnh nhân chưa bao giờ tham gia chương trình MMT 

trước đó tại bất kỳ cơ sở nào và đăng ký tham gia chương trình lần đầu 

trong kỳ báo cáo này.  

- Không tính những bệnh nhân đã từng bỏ trị và quay lại điều trị trong 

kỳ báo cáo này 
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Chỉ số 2.7 Số bệnh nhân điều trị MMT bỏ trị trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê số bệnh nhân đã tham gia chương trình điều trị MMT 

tại một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhưng đã bỏ trị vì bất kỳ lý do nào 

trong kỳ báo cáo  

Mục đích sử dụng - Theo dõi và đánh giá sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân MMT 

Cách tính chỉ số Đếm số bệnh nhân bỏ trị trong kỳ báo cáo tính bằng tổng số bệnh 

nhân ra khỏi chương trình trong kỳ báo cáo với các lý do: Tự nguyện 

ra khỏi chương trình; Bị bắt giam; Đi trung tâm 06, Chuyển chỗ ở, 

Không rõ lý do hoặc Lý do khác  

Nguồn số liệu  Chỉ số 4, Bảng 3 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp tổng 

hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn rồi 

tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

 

 

 

Chỉ số 2.8 Số cơ sở điều trị Methadone  

Mô tả chỉ số Thống kê tổng số cơ sở thực hiện điều trị thay thế các chất gây 

nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (MMT) trên địa bàn 

tỉnh, huyện, xã tính đến cuối kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng Đánh giá mức độ bao phủ của chương trình MMT 

Cách tính chỉ số Số cơ sở điều trị MMT bằng tổng số cơ sở điều trị Methadone trên địa 

bàn tỉnh, huyện, xã tính đến cuối kỳ báo cáo 

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone (gọi tắt là cơ sở điều trị) là đơn vị điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện chất dạng thuốc 

phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc Methadone 

Nguồn số liệu  Chỉ số 3, Bảng 4 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

tỉnh (Phụ lục 5 của Thông tư 03) 

Phương pháp tổng 

hợp 

Thống kê toàn bộ số cơ sở MMT trên địa bàn tỉnh, huyện, xã tính đến 

cuối kỳ báo cáo 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất báo cáo Hàng năm 
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Nhóm 3: Chăm sóc điều trị    

 

Bao gồm các chương trình chăm sóc, điều trị, tiếp cận điều trị HIV/AIDS và dự phòng 

lây truyền mẹ con. 

 

Nhóm có 9 chỉ số chính sau đây: 

 

a. Các chỉ số về chăm sóc điều trị HIV 

 

Chỉ số 3.1 Số bệnh nhân trước điều trị ARV hiện đang quản lý 

Mô tả chỉ số Chỉ số thể hiện tổng số người nhiễm HIV hiện đã đăng ký vào chương 

trình chăm sóc điều trị HIV nhưng chưa được điều trị tính đến cuối kỳ 

báo cáo  

Mục đích sử dụng  Đánh giá tiến độ triển khai chương trình chăm sóc và điều trị cho 

bệnh nhân HIV sau khi đăng ký điều trị  

 Đánh giá số lượng bệnh nhân vẫn phải chờ điều trị và phục vụ công 

tác lập kế hoạch điều trị  

 

 

Cách tính chỉ số 

Số bệnh nhân trước điều trị ARV hiện đang quản lý đến cuối kỳ báo 

cáo = số bệnh nhân chưa điều trị ARV còn đang được quản lý tính đến 

cuối kỳ báo cáo trước + số mới đăng ký điều trị nhưng chưa được điều 

trị trong kỳ + số mới chuyển đến chưa điều trị ARV trong kỳ + số bệnh 

nhân quay lại điều trị sau một thời gian mất dấu mà vẫn chưa được 

điều trị ARV trong kỳ  TRỪ ĐI: số bệnh nhân tử vong + chuyển đi + mất 

dấu trước khi được điều trị ARV + số bệnh nhân đã chuyển sang điều 

trị ARV trong kỳ này. 

Nguồn số liệu  Chỉ số 2, Bảng 4 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

Lưu ý  Số bệnh nhân mất dấu trước khi được điều trị ARV là số bệnh nhân 

không đến tái khám từ 6 tháng trở lên. 

 

 

 

 

Chỉ số 3.2 Số người nhiễm HIV hiện đang điều trị ARV 

Mô tả chỉ số Chỉ số này cho biết tại thời điểm báo cáo có bao nhiêu người nhiễm 

HIV đang được điều trị ARV 
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Mục đích sử dụng  Đánh giá độ bao phủ của chương trình điều trị ARV đối với người 

nhiễm HIV 

 Đo lường mục tiêu thứ 2 của chương trình 90-90-90 

Cách tính chỉ số Đếm số người nhiễm HIV hiện đang điều trị ARV được quản lý tại cơ 

sở (bao gồm cả những người nhiễm nhận thuốc tại điểm cấp phát 

thuốc nhưng hồ sơ do cơ sở đang quản lý) 

Nguồn số liệu  Chỉ số 2.7, Bảng 5 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở. 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Phác đồ - Phác đồ bậc 1 

- Phác độ bậc 2 

Tần suất cập nhật Hàng quý  

Lưu ý  Số người nhiễm hiện đang điều trị ARV không thể nhiều hơn số người 

nhiễm trong chương trình chăm sóc và điều trị HIV 

 

 

 

Chỉ số 3.3 Số người nhiễm HIV bắt đầu điều trị HIV trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê số lượng người nhiễm bắt đầu được điều trị bằng 

thuốc ARV trong kỳ báo cáo  

Mục đích sử dụng - Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động tư vấn sau xét nghiệm 

- Đo lường tiến độ mục tiêu thứ hai của chương trình 90-90-90 

Cách tính chỉ số Đếm số người nhiễm mới bắt đầu được điều trị ARV lần đầu tiên trong 

kỳ báo cáo (Bệnh nhân chưa bao giờ được điều trị ARV tại bất kỳ CSĐT 

nào hoặc từng điều trị ARV nhưng chưa có hồ sơ quản lý tại bất cứ cơ 

sở điều trị nào) 

Nguồn số liệu Chỉ số 2.1, Bảng 5 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở. 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

 

Lưu ý  

Bệnh nhân lần đầu tiên được điều trị ARV gồm cả những bệnh nhân sau:   



19 
 

 Bệnh nhân đã từng điều trị ARV ở các cơ sở y tế tư nhân hoặc tự 

mua thuốc điều trị nhưng chưa bao giờ có hồ sơ quản lý tại bất cứ 

cơ sở điều trị ARV nào 

 Bệnh nhân đã từng được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con hoặc điều trị sau phơi nhiễm nghề nghiệp (nhưng chưa 

bao giờ được điều trị ARV lâu dài). 

 

 

 

Chỉ số 3.4 Số người nhiễm HIV bỏ trị trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Thống kê số người nhiễm đã được điều trị ARV nhưng không đến nhận 

thuốc ARV hoặc không tái khám từ 90 ngày trở lên căn cứ theo ngày 

hẹn tái khám 

Mục đích sử dụng  Đánh giá hiệu quả chương trình điều trị trong việc duy trì người 

nhiễm trong chương trình 

 Đánh giá tỷ lệ tuân thủ điều trị ARV trong nhóm người nhiễm đang 

được điều trị ARV 

Cách tính chỉ số Đếm tổng số người nhiễm không đến nhận thuốc ARV hoặc không tái 

khám từ 90 ngày trở lên căn cứ theo ngày hẹn nhận thuốc/ tái khám  

Nguồn số liệu  Chỉ số 2.5, Bảng 5 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp  

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Phác đồ - Phác đồ bậc 1 

- Phác độ bậc 2 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

Lưu ý  Không tính những trường hợp bệnh nhân ngừng/dừng điều trị ARV do 

chỉ định của bác sĩ.  

 

 

 

Chỉ số 3.5 Số người nhiễm HIV điều trị lại trong kỳ báo cáo 

Mô tả chỉ số Chỉ số thể hiện số người nhiễm trước đây đã được điều trị ARV nhưng 

không đến nhận thuốc trên 90 ngày (bỏ trị) và quay lại điều trị ARV 

trong kỳ báo cáo này  

Mục đích sử dụng - Theo dõi tổng số người nhiễm đã bỏ trị và quay lại điều trị lại tại các 

cơ sở 

- Đánh giá công tác điều trị  
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Cách tính chỉ số - Đếm tổng số người nhiễm bỏ trị tại bất cứ cơ sở nào trước đây quay 

lại điều trị ARV trong kỳ báo cáo.  

(Người nhiễm bỏ trị là bệnh nhân không đến nhận thuốc ARV hoặc 

không đến tái khám từ 90 ngày trở lên tính theo ngày hẹn nhận thuốc/ 

tái khám) 

Nguồn số liệu  Chỉ số 2.2, Bảng 5 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Phác đồ - Phác đồ bậc 1 

- Phác độ bậc 2 

Tần suất cập nhật 
Hàng quý 

Lưu ý Bệnh nhân quay lại cơ sở điều trị ngày nào thì báo cáo điều trị lại vào 

ngày đó, không phụ thuộc việc bệnh nhân có được phát thuốc ARV luôn 

tại thời điểm quay lại hay không.  
 

Ví dụ: Bệnh nhân A đã điều trị ARV và được báo cáo bỏ trị. Ngày 

27/9/2016 bệnh nhân A quay lại phòng khám X để xin điều trị lại và hoàn 

thành thủ tục giấy tờ. Phòng khám X thực hiện xét nghiệm, tư vấn cho 

bệnh nhân và bắt đầu phát thuốc ARV vào ngày 3/10/2016. Trường hợp 

này sẽ được báo cáo 1 bệnh nhân điều trị lại vào tháng 9/2016 (Quý 3) 

căn cứ vào ngày 27/9/2016 là ngày bệnh nhân quay lại CSĐT. 

 

 

 

Chỉ số 3.6 Số người nhiễm HIV được làm tải lượng virus 

Mô tả chỉ số Chỉ số này thống kê số người nhiễm đang điều trị ARV và được làm xét 

nghiệm tải lượng HIV thường quy trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng - Đánh giá hiệu quả chương trình điều trị ARV 

- Theo dõi số người được làm tải lượng virus 

Cách tính chỉ số 
Đếm tổng số người nhiễm HIV được làm tải lượng virus  

Nguồn số liệu   Chỉ số 2, Bảng 3 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 3 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính Nam, Nữ 
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Nhóm tuổi <15, 15 – 24, 25 - 34, 35 – 44, >45 

Phác đồ - Phác đồ bậc 1 

- Phác độ bậc 2 

Hộ khẩu thường trú Nội tỉnh, ngoại tỉnh 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

Lưu ý  Chỉ số này tính số người chứ không tính số lượt, nếu một người nhiễm 

được làm tải lượng virus nhiều lần trong năm thì chỉ được đếm một lần 

trong chỉ số này 

 

 

 

Chỉ số 3.7 
Số người nhiễm HIV có kết quả tải lượng virus dưới ngưỡng phát 

hiện (dưới 1.000cp/ml) 

Mô tả chỉ số Thống kê tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV được làm xét nghiệm 

tải lượng virus HIV và có kết quả tải lượng dưới ngưỡng phát hiện 

(dưới 1.000cp/ml) trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng  Đo lường mục tiêu 3 của chương trình 90-90-90  

 Theo dõi hiệu quả điều trị ARV của người nhiễm đang điều trị 

Cách tính chỉ số Đếm số bệnh nhân có kết quả tải lượng HIV dưới 1000 cp/ml trong số 

bệnh nhân điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng HIV trong kỳ báo 

cáo 

Nguồn số liệu  Chỉ số 2, Bảng 3 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 3 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của từng cơ sở điều trị HIV trên địa bàn rồi tổng hợp 

số liệu trên toàn tỉnh từ báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

Lưu ý  Chỉ số này tính số người chứ không tính số lượt. Nếu một người nhiễm 

được làm tải lượng virus nhiều lần trong năm thì chỉ tính kết quả xét 

nghiệm của lần gần nhất 

 

 

Các chỉ số về dự phòng lây truyền mẹ sang con 

 

Chỉ số 3.8 Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV 
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Mô tả chỉ số Thống kế số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV trong kỳ 

báo cáo bao gồm: 

- Điều trị trước khi có thai 

- Bắt đầu điều trị trong thời kỳ mang thai 

- Bắt đầu điều trị ARV trong khi chuyển dạ, đẻ 

Mục đích sử dụng Thống kê tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV để đánh 

giá kết quả chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

Cách tính chỉ số Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV trong kỳ báo cáo = 

số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị trước khi có thai + số phụ 

nữ mang thai nhiễm HIV bắt đầu điều trị trong thời kỳ mang thai + số 

phụ nữ mang thai nhiễm HIV được bắt đầu điều trị ARV trong khi chuyển 

dạ, đẻ. 

Nguồn số liệu  Chỉ số 1, Bảng 6 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thu thập báo cáo của các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng lây 

truyền từ mẹ sang con trên địa bàn rồi tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh từ 

báo cáo của các cơ sở 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất báo cáo Hàng quý 

 

 

 

Chỉ số 3.9 Số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng 

Mô tả chỉ số Thống kê số trẻ đẻ sống sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ sang con trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng Tính toán tỷ lệ trẻ sinh ra được dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con. Từ đó đánh giá kết quả hoạt động chương trình dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con 

Cách tính chỉ số Đếm số trẻ em sinh ra từ mẹ có kết quả HIV dương tính (không tính mẹ 

có kết quả dương tính giả) được xét nghiệm  

Nguồn số liệu  Chỉ số 2, Bảng 6 của Báo cáo quý công tác phòng, chống HIV tuyến 

huyện (Phụ lục 2 của Thông tư 03) 

Phân nhóm chỉ số  Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Giới tính Nam, Nữ 

- Được dự phòng ARV 
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Phương pháp dự 

phòng 

- Được dự phòng bằng co-trimoxazole (CTX) 

trong vòng 2 tháng sau sinh 

- Được điều trị ARV khi xét nghiệm PCR lần 1 

dương tính 

Tần suất cập nhật Hàng quý 

Lưu ý Không báo cáo các trường hợp trẻ sinh ra từ bà mẹ có kết quả xét 

nghiệm HIV dương tính giả được điều trị phòng lây truyền mẹ sang con.  

 

 

Nhóm 4: Nguồn lực phòng chống HIV 

 

Nhóm chỉ số này bao gồm các nguồn tài chính (bao gồm cả BHYT), các cơ sở cung 

cấp các loại dịch vụ phòng chống HIV/AIDS và nguồn nhân lực. 

 

Nhóm có 10 chỉ số chính sau đây: 

a. Chỉ số về tài chính  

 

Chỉ số 4.1 Ngân sách cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS  

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng ngân sách cho chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS theo các nguồn tài chính (chính phủ, địa phương, vốn tài trợ 

nước ngoài, vốn tư nhân…) trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng Số liệu là cơ sở cho lập kế hoạch về ngân sách và sử dụng  ngân sách 

cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS hàng năm cho tỉnh 

Cách tính chỉ số Tổng ngân sách từ tất cả các nguồn (chính phủ, phi chính phủ, dự 

án...) hỗ trợ cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS của địa phương. 

Nguồn số liệu và 

cách thu thập 

Số liệu tài chính từ Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/ PAC và các dự án 

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tập hợp các nguồn kinh phí phân bổ 

cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ tất cả các cơ sở/đơn vị/tổ 

chức có hỗ trợ kinh phí thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Phương pháp 

tổng hợp 

Tổng hợp từ báo cáo tài chính của chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Nguồn kinh phí - Ngân sách TW,  

- Ngân sách địa phương,  

- Ngân sách từ tài trợ/viện trợ 

- Nguồn khác 

Ngân sách theo 

chương trình hoạt 

động 

- Dự phòng và Tiếp cận cộng đồng 

- Xét nghiệm 

- Điều trị ARV 

- Chương trình Methadone 

- Theo dõi và đánh giá 



24 
 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

Chỉ số 4.2 Tỷ lệ người nhiễm HIV có BHYT  

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê độ bao phủ của BHYT cho người nhiễm 

Mục đích sử dụng Số liệu là cơ sở cho lập kế hoạch về ngân sách và chương trình phòng 

chống HIV/AIDS 

Cách tính chỉ số Tử số là số người nhiễm HIV hiện còn sống có BHYT tính đến cuối kỳ 

báo cáo 

Mẫu số là số người nhiễm HIV hiện còn sống được địa phương quản lý 

tính đến cuối kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu và 

cách thu thập 

Tử số thu thập từ BHYT tỉnh/ huyện 

Mẫu số thu thập theo báo cáo giám sát phát hiện HIV (Thông tư 09) 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

b. Độ bao phủ và phân bổ các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS 

 

Chỉ số 4.3 Số cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện  

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng số cơ sở trên địa bàn tỉnh bao gồm cả cơ sở y tế, 

bệnh viện, trạm giam…hiện đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV tính 

đến cuối kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng  Đo lường độ bao phủ dịch vụ xét nghiệm HIV trên địa bàn tỉnh 

 Lập kế hoạch chương trình tư vấn, xét nghiệm HIV nhằm tăng khả 

năng tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV  

Cách tính chỉ số Đếm tổng số cơ sở đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV tự nguyện 

trên địa bàn tính đến cuối kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu Chỉ số 5, Bảng 4 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

tỉnh (Phụ lục 5 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thống kê toàn bộ các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV 

trên địa bàn tỉnh, huyện, xã 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

 

Chỉ số 4.4 Số phòng khám ngoại trú (OPC)  
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Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê số cơ sở thực hiện chăm sóc và điều trị người nhiễm 

HIV tại địa phương được thành lập đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 

số 09/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế (về nhân lực; điều 

kiện trang thiết bị; điều kiện cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn) 

tính đến cuối kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng  Đo lượng độ bao phủ dịch vụ điều trị HIV trên địa bàn tỉnh 

 Lập kế hoạch chương trình điều trị HIV nhằm tăng khả năng tiếp cận 

với dịch vụ xét nghiệm HIV 

Cách tính chỉ số Đếm tổng số cơ sở đang cung cấp dịch vụ điều trị HIV trên địa bàn tỉnh, 

huyện, xã tính đến cuối kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu  Chỉ số 1, Bảng 4 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

tỉnh (Phụ lục 5 của Thông tư 03) 

Thống kê toàn bộ các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị HIV trên địa bàn 

tỉnh, huyện, xã 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

Lưu ý  Không tính các cơ sở chỉ cấp phát thuốc ARVtheo chỉ định của bác sỹ 

tại phòng khám ngoại trú 

 

 

 

Chỉ số 4.5 Số cơ sở cấp phát thuốc ARV 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng số điểm cấp phát thuốc ARV theo chỉ định của bác 

sỹ tại phòng khám ngoại trú trên địa bàn tỉnh, huyện, xã tính đến cuối kỳ 

báo cáo 

Mục đích sử dụng Đánh giá độ bao phủ của chương trình chăm sóc và điều trị ARV 

Cách tính chỉ số Thống kê toàn bộ số điểm cấp phát thuốc ARV trên địa bàn tỉnh, huyện, 

xã tính đến cuối kỳ báo cáo 

Điểm cấp phát thuốc ARV: Là điểm thực hiện việc phát thuốc ARV theo 

chỉ định của bác sỹ tại phòng khám ngoại trú. Điểm phát thuốc ARV 

thường là trạm y tế xã, phường, thị trấn, cơ sở y tế trong các trại giam, 

tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện 

Nguồn số liệu Chỉ số 2, Bảng 4 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

tỉnh (Phụ lục 5 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thống kê toàn bộ số điểm cấp phát thuốc ARV trên địa bàn tỉnh, huyện, 

xã tính đến cuối kỳ báo cáo 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

Lưu ý  Chỉ thống kê số điểm cấp phát thuốc ARV theo chỉ định của bác sỹ tại 

phòng khám ngoại trú trên địa bàn tỉnh, huyện, xã tính đến thời điểm 

báo cáo 
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Chỉ số 4.6 Số điểm cấp phát Methadone 

Mô tả chỉ số Chỉ số mô tả tổng số cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế (gọi tắt là cơ 

sở cấp phát thuốc) trên địa bàn tính đến cuối kỳ báo cáo. Cơ sở cấp 

phát thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là cơ sở cấp phát thuốc) là một 

bộ phận thuộc một cơ sở y tế và chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc 

Methadone cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện. 

Mục đích sử dụng - Đánh giá mức độ bao phủ của dịch vụ điều trị thay thế chất gây 

nghiện dạng thuốc phiện và của chương trình giảm tác hại trên địa bàn 

tỉnh 

- Xác định khả năng tiếp cận của người sử dụng ma túy tới điều trị 

Methadone 

Cách tính chỉ số Đếm số cơ sở chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc thay thế cho người 

đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trên địa bàn xã, 

huyện, tỉnh tính đến cuối kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu  Chỉ số 4, Bảng 4 của Báo cáo năm công tác phòng, chống HIV tuyến 

tỉnh (Phụ lục 5 của Thông tư 03) 

Phương pháp 

tổng hợp 

Thống kê toàn bộ số cơ sở MMT trên địa bàn tỉnh, huyện, xã tính đến 

cuối kỳ báo cáo 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

c. Nhân lực thực hiện chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

 

Chỉ số 4.7 Số bác sỹ tham gia chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng số cán bộ y tế có bằng cấp chuyên môn y khoa là 

Bác sỹ hiện đang làm viêc tại tất cả các cơ sở thuộc lĩnh vực phòng, 

chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng -Thống kê nguồn nhân lực chủ chốt làm việc trong chương trình phòng, 

chống HIV/AIDS của mỗi địa phương tại từng thời kỳ báo cáo  

-Phuc vụ công tác kế hoạch, đào tạo và quy hoạch nhân lực 

Cách tính chỉ số Đếm tổng số cán bộ có bằng cấp chuyên môn y khoa là Bác sỹ đang 

làm việc tại các cơ sở phòng, chống HIV/AIDS trên toàn địa bàn bao 

gồm cả hệ thống nhà nước và hệ thống tư nhân, tính tại thời điểm báo 

cáo 
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Nguồn số liệu  Số liệu tổng hợp từ các đơn vị: 

- Các TYT xã; cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tuyến xã 

- Các TTYT huyện và cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tuyến huyện, 

bệnh viện huyện 

- Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; 

các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV trên địa bàn tỉnh; bệnh viện tỉnh. 

- Các cơ sở y tế tư nhân có hoạt động và/hoặc cung cấp dịch vụ về 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. 

Phương pháp thu 

thập 

Thống kê toàn bộ BS đang thực hiện trong lĩnh vực phòng, chống HIV 

trên toàn tỉnh trong năm báo cáo  

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Loại cơ sở y tế - Bác sĩ làm tại cơ sở y tế công lập 

- Bác sĩ làm tại cơ sở y tế tư nhân 

Lĩnh vực hoạt 

động 

- Truyền thông và huy động cộng đồng 

- Tư vấn, xét nghiệm 

- Theo dõi và đánh giá 

- Chăm sóc và điều trị 

- Can thiệp giảm tác hại 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

 

Chỉ số 4.8 Số cán bộ y tế có chứng chỉ chuyên môn về HIV/AIDS 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng số cán bộ y tế đang làm việc trong lĩnh vực phòng, 

chống HIV/AIDS có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực HIV 

như chăm sóc điều trị HIV, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị Methadone, 

truyền thông và huy động cộng đồng, theo dõi và đánh giá tính đến cuối 

kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng -Thống kê tỷ lệ cán bộ có chứng chỉ chuyên môn về HIV/AIDS trong 

tổng số cán bộ đang hoạt động trong chương trình.  

- Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống 

HIV/AIDS của mỗi địa phương 

Cách tính chỉ số Tổng hợp số cán bộ y tế đã có ít nhất 1 chứng chỉ chuyên môn về HIV 

tính đến  cuối kỳ báo cáo bao gồm cả hệ thống nhà nước và hệ thống 

tư nhân 
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Nguồn số liệu  Nguồn thu thập: 

- Các TYT xã; cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tuyến xã 

- Các TTYT huyện và cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tuyến huyện, 

bệnh viện huyện 

- Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; 

các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV trên địa bàn tỉnh; bệnh viện tỉnh. 

- Các cơ sở y tế tư nhân có hoạt động về HIV/AIDS trên toàn địa bàn 

tỉnh. 

Phương thức 

tổng hợp 

Thống kê tổng số bộ y tế đang làm việc trong lĩnh vực phòng, chống 

HIV/AIDS có ít nhất 01 chứng chỉ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực 

HIV tính đến thời điểm báo cáo 

 

 

Phân nhóm chỉ số 

Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Loại hình công 

tác 

- Toàn thời gian 

- Bán thời gian 

Loại cơ sở y tế - Cán bộ của cơ sở công lập 

- Cán bộ của y tế tư nhân 

Lĩnh vực chuyên 

môn 

- Tư vấn xét nghiệm 

- Chăm sóc điều trị 

- Can thiệp giảm tác hại 

- Truyền thông và huy động cộng đồng 

- Theo dõi và đánh giá 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

 

Chỉ số 4.9 
Số cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực theo dõi và đánh giá 

chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê tổng số cán bộ y tế hiện làm việc trong lĩnh vực theo 

dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong kỳ báo cáo 

Mục đích sử dụng - Thống kê nguồn nhân lực phục vụ chương trình theo dõi và đánh giá 

HIV tại mỗi địa phương 

- Phục vụ công tác đào tọa, quy hoạch nhân lực 

Cách tính chỉ số Đếm tổng số cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực theo dõi và đánh giá 

chương trình phòng, chống HIV/AIDS của tất cả các cơ sở đang hoạt 

động về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trong kỳ báo cáo 

Nguồn số liệu  - Các TYT xã; cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tuyến xã 

- Các TTYT huyện và cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tuyến huyện, 

bệnh viện huyện 

- Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; 

các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV trên địa bàn tỉnh; bệnh viện tỉnh. 
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Phương thức 

tổng hợp 

Thống kê số cán bộ làm việc trong lĩnh vực theo dõi, đánh giá chương 

trình HIV tại các cơ sở từ tuyến huyện đến tỉnh 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Tần suất cập nhật Hàng năm 

 

 

Chỉ số 4.10 Số cán bộ được đào tạo liên quan đến HIV/AIDS trong năm 

Mô tả chỉ số Chỉ số thống kê toàn bộ số cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực phòng, 

chống HIV/AIDS được tham gia ít nhất 01 khóa đào tạo về một trong 

các lĩnh vực chuyên môn liên quan HIV, bao gồm: Truyền thông và huy 

động cộng đồng; chăm sóc và điều trị; can thiệp giảm tác hại; theo dõi 

và đánh giá; tư vấn và xét nghiệm HIV 

Mục đích sử dụng - Đánh giá hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đang hoạt 

động trong lĩnh vực phòng, chống  HIV/AIDS 

- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên môn 

Cách tính chỉ số Thống kê tổng số cán bộ được đào tạo trong năm báo cáo.  

Nguồn số liệu  Báo cáo từ các cơ sở hoạt động trên lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS 

trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo 

Phương thức 

tổng hợp 

Tổng hợp số liệu báo cáo đào tạo từ các cơ sở y tế hiện đang hoạt 

động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS 

Phân nhóm chỉ số Phân nhóm Cách thức phân nhóm 

Tuyến huyện Từng huyện 

Lĩnh vực đào tạo - Truyền thông và huy động cộng đồng 

- Theo dõi và đánh giá 

- Tư vấn và xét nghiệm  

- Chăm sóc điều trị 

- Can thiệp giảm tác hại 

Tần suất cập nhật Hàng năm 
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Phụ lục:  Một số biểu đồ mẫu thường dùng 
 

 

1. Nhóm chỉ số dịch tễ học HIV 

 

 
        

 

          1.1. Chỉ số 1.4: Số người nhiễm HIV còn sống 
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1.2. Chỉ số 1.5: Số người nhiễm HIV mới phát hiện 

 

 
 

254

10 5
79 50

398398

26 11

147

38

620

522

35 10

152

72

791

462

185

9

185

83

923

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Hiện đang ở 

địa phương

Đi làm ăn xa Đi trại Chuyển đi nơi 

khác

Mất dấu Tổng

Số người nhiễm HIV còn sống hiện trạng cư trú qua các năm

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

113
55

209

21

398

156
92

337

35

620

201

105

405

80

791

277

185

369

92

923

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Chưa điều trị Chờ điều trị Đang điều trị Bỏ trị Tổng

Số người nhiễm còn sống trạng thái điều trị qua các năm

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

31
28 32

21
18

24

10
19

49 52

42
40

0

10

20

30

40

50

60

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Số người nhiễm HIV mới phát hiện theo giới tính qua các 

năm

Nam Nữ Tổng



33 
 

 

 
 

 
 

 
       

1 2 0 1
6 4

9

3

21

32

26

1819

11
6

14

2 3 1
4

49
52

42 40

0

10

20

30

40

50

60

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Số người nhiễm HIV mới phát hiện theo nhóm tuổi qua các 

năm

<15 15 – 24 25 - 34 35 – 44 >45 Tổng

18

5 4

21

1 0

49

31

9

3
8

1 0

52

16
12

1

10

2 1

42

21

10

1

12

1 0

45

0

10

20

30

40

50

60

Nghiện chích 

ma tuý

Phụ nữ bán 

dâm

Nam có quan 

hệ tình dục 

với nam

Vợ/ bạn tình 

người nguy 

cơ cao hoặc 

người nhiễm

Trẻ sinh ra từ 

mẹ nhiễm 

HIV

Khác Tổng

Số người nhiễm HIV mới phát hiện theo nhóm đối tượng 

qua các năm

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

36.7%

59.6%

38.1%
46.7%

10.2%

17.3%

28.6%
22.2%

8.2%

5.8%

2.4% 2.2%
42.9%

15.4%

23.8% 26.7%

2.0% 1.9%
4.8%

2.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

A
xi

s 
Ti

tl
e

Tỷ lệ người nhiễm HIV mới phát hiện theo nhóm đối tượng 

qua các năm (%)

Khác

Trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm 

HIV

Vợ/ bạn tình người nguy 

cơ cao hoặc người nhiễm

Nam có quan hệ tình dục 

với nam

Phụ nữ bán dâm

Nghiện chích ma tuý



34 
 

            1.3. Chỉ số 1.6: Số người nhiễm HIV tử vong trong kỳ báo cáo 
 

 

 

2. Nhóm chỉ số nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS 
 

  2.1 Chỉ số 4.1: Ngân sách cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS 
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2.2. Chỉ số 4.2: Tỷ lệ người nhiễm HIV có BHYT 
 

                 

         

     2.3. Chỉ số 4.7. Số bác sỹ tham gia chương trình phòng, chống HIV/AIDS  

               

             

2.4. Chỉ số 4.9: Số cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực theo dõi và đánh giá chương 

trình phòng, chống HIV/AIDS        
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2.5. Chỉ số 4.10: Số cán bộ dược tham gia đào tạo liên quan HIV trong năm 

           

 


