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BÁO CÁO
Kết quả phòng, chống HIV/AIDS, ma túy 6 tháng đầu năm,
Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Căn cứ Công văn số 865/CAT-PV01 ngày 06/5/2020 của Công an tỉnh Bắc
Ninh về việc phối hợp báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy
(PCMT) 6 tháng đầu năm 2020.
Sở Y tế báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, MA TÚY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. Tình hình dịch HIV/AIDS
1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS
1.1. Số lũy tích HIV/AIDS (Tính đến 30/4/2020):
- Lũy tích nhiễm HIV: 2028
- Lũy tích bệnh nhân AIDS: 1239
- Lũy tích tử vong do AIDS: 1067
1.2. Số bệnh nhân còn sống:
- Số nhiễm HIV: 961, trong đó:
+ Số bệnh nhân HIV còn sống và hiện đang quản lý tại địa phương: 847 (nam
56,3%, nữ 43,7%)
+ Số bệnh nhân mất dấu: 114
(Chi tiết tại Phụ lục 1)
1.3. Số nhiễm HIV/AIDS mới 4 tháng đầu năm 2020:
- Số HIV/AIDS: 14
- Số ca tử vong: 6
2. Tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh:
Hiện tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 123/126 (chiếm 97,6%) xã, phường,
thị trấn đã phát hiện có người nhiễm HIV. Trong đó thành phố Bắc Ninh có tỷ lệ
nhiễm HIV cao nhất (chiếm 44,1 % số nhiễm toàn tỉnh).

3. Phân bố người nhiễm HIV mới
Trong số những người được báo cáo xét nghiệm mới phát hiện nhiễm HIV 4
tháng đầu năm 2020, nam chiếm 71,4%, nữ chiếm 28,6%. Tập trung chủ yếu ở Quế
Võ, Từ Sơn (Phụ lục 2).
II. Kết quả triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS và điều trị
Methadone
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Trong những tháng đầu năm 2020, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh triển
khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
các hoạt động cụ thể như sau:
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường triển khai các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS, chú trọng đến hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và hành
vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
- Tăng cường giám sát, phát hiện mới, can thiệp giảm tác hại; quản lý và điều
trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS…
- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm
HIV/AIDS, hướng dẫn các bệnh viện, đơn vị liên quan kiện toàn cơ sở điều trị
HIV/AIDS để thực hiện chi trả bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm
y tế.
- Duy trì thực hiện tốt công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng
thuốc thay thế Methadone, đẩy mạnh công tác truyền thông; tổ chức tư vấn, xét nghiệm
HIV cho các đối tượng nguy cơ cao nói chung trong đó có cả phụ nữ mang thai…
2. Kết quả hoạt động chuyên môn
2.1. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông và huy động cộng đồng
Hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, các Ban,
ngành, đoàn thể, các đơn vị và các địa phương đã triển khai tuyên truyền dưới nhiều
hình thức phong phú, đa dạng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,
trong những tháng đầu năm 2020 đã tiến hành truyền thông cho 883.985 lượt người.
2.2. Chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
(BKT, BCS)
Hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV đóng vai trò quan
trọng trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm HIV của các đối tượng có nguy cơ cao.
Hình thức tiếp cận chủ yếu qua mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng, tuyên
truyền viên đồng đẳng (47 nhân viên). Trong những tháng đầu năm 2020 chương
trình can thiệp giảm tác hại đã tiến hành cấp phát được 21.138 chiếc bao cao su cho
các đối tượng nguy cơ cao; phát miễn phí được 136.705 chiếc bơm kim tiêm và thu
gom 96.512 chiếc bơm kim tiêm đã qua sử dụng.
2.3. Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay
thế Methadone
Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 02 cơ sở điều trị Methadone (01 Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 01 tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn) và 01 cơ sở cấp
phát thuốc tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Tính đến 30/4/2020, số bệnh nhân hiện đang
được điều trị là 428 (trong đó có 48 bệnh nhân đang được nhận thuốc tại cơ sở cấp

phát thuốc) đạt 85,6% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số
1008/QĐ-TTg.
2.4. Công tác truyền thông, tuyên truyền về điều trị nghiện chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc Methadone và chỉ tiêu được giao
- 100% số người tham gia điều trị Methadone đều được tuyên truyền về phòng
chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm hàng tháng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố mạng lưới phòng, chống
HIV/AIDS các tuyến, duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên đồng
đẳng. Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên đồng đẳng trong nhóm nghiện chích ma
túy. Tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, phòng lây nhiễm viêm gan C, B
khi tiêm chích ma túy, tác hại của sử dụng ma túy và lợi ích của điều trị nghiện các
chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.
- Phối hợp với Đài phát Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát các
chuyên mục. Biên soạn và phát trên các đài phát thanh huyện/thành phố/thị xã,
xã/phường các nội dung phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Lồng ghép vào
hoạt động truyền thanh phòng chống HIV/AIDS tại huyện, thị xã.
2.5. Đầu tư nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí
hoạt động
- Cơ sở điều trị được đầu tư, sửa chữa và nâng cấp...
- Nhân lực, trang thiết bị được đảm bảo.
- Bố trí kinh phí cho những đối tượng chính sách. Cơ sở điều trị Methadone thực
hiện xã hội hóa, thu phí theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 01/06/2015
của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; ngoài ra hàng năm được hỗ trợ một
phần kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc cải tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị.
2.6. Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu được giao
Hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu điều trị Methadone được Chính phủ giao tại Quyết
định 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 và thực trạng số người nghiện ma túy trên địa
bàn, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, giao chỉ tiêu điều trị Methadone cho các cơ
sở điều trị Methadone trong tỉnh.
2.7. Chương trình tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện
- Duy trì hoạt động các điểm tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại các đơn vị và 01
phòng xét nghiệm HIV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được phép khẳng định
các trường hợp HIV dương tính tại tỉnh. Trong những tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh
đã tư vấn, xét nghiệm HIV cho 15.226 người phát hiện và quản lý mới 14 trường hợp
HIV dương tính;
- Công tác giám sát ca bệnh được thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư
số 09/TT-BYT ngày 24/5/2012 về hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và
giám sát các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục;
- Công tác giám sát, theo dõi đánh giá vẫn được duy trì theo quy định. Nâng
cao chất lượng số liệu về danh sách người nhiễm HIV, phục vụ cho công tác quản lý
điều trị HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh, Khoa phòng,chống HIV/AIDS đã phối hợp
với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát danh sách
người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh đến tận xã, phường, tìm ra những

trường hợp trùng tên, mất dấu, chuyển đi nơi khác, không có tại địa phương để dễ
dàng quản lý, theo dõi đối tượng.
2.8. Chương trình chăm sóc, điều trị HIV/AIDS
- Mở rộng điều trị ARV:
+ Tính đến 30/4/2020, số bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV là 614 bệnh
nhân (người lớn 594, trẻ em 20), trong đo bệnh nhân trong tỉnh là 570 đạt tỷ lệ
67,3% (570/847).
+ Hiện tại toàn tỉnh có 05/05 (100%) cơ sở điều trị HIV/AIDS (BVĐK tỉnh,
TTYT Quế Võ, BV Sản Nhi, TTYT Gia Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) đã ký
hợp đồng với Bảo hiểm xã hội tỉnh để khám, chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS
qua Bảo hiểm Y tế.
+ Tính đến 30/4/2020, tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV có thẻ BHYT từ
các nguồn là: 541 người chiếm tỷ lệ 95% (541/570).
- Chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con:
+ Hiện nay, trên toàn tỉnh có 01 điểm cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền
HIV từ mẹ sang con toàn diện (tại Bệnh viện Sản Nhi), còn lại là cơ sở cung cấp dịch
vụ tư vấn và chuyển tiếp.
+ Trong các tháng đầu năm 2020 đã tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho
7.306 phụ nữ đến khám thai và đẻ tại các cơ sở y tế, số phụ nữ được điều trị ARV là
05 người. Số trẻ đẻ sống từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng bằng ARV là 05
trẻ (100%).
3. Một số hoạt động khác
Phối hợp với Dự án Quỹ Toàn cầu tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế
hoạch của Dự án.
4. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu được giao
4.1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu đến 30/4/2020
- Số bệnh nhân tham gia điều trị trên toàn tỉnh là 428 người, số bệnh nhân tham
gia điều trị còn thấp so với số liệu thống kê: trên 1.200 người nghiện chích ma túy;
- Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích điều trị
Methadone của đối tượng nghiện ma túy, mặc dù công tác tuyên truyền vận động đối
tượng nghiện chất dạng thuốc phiện tham gia chương trình điều trị Methadone của
các cấp, các ban ngành đoàn thể đã được quan tâm, chú trọng;
- Tỷ lệ bệnh nhân ra khỏi chương trình bao gồm chuyển cơ sở điều trị khác, bỏ
điều trị, tử vong, bị bắt so với số đã tham gia điều trị còn cao: 47% lý do chủ yếu là
do điều kiện, địa điểm làm việc không ổn định, chưa ổn định tâm lý vì phải uống
thuốc thường xuyên hàng ngày và lâu dài, một số bị vi phạm pháp luật...
4.2. Khả năng thực nhiện chỉ tiêu đến 31/12/2020
Theo báo cáo của Cơ sở điều trị, tiến độ về thu dung bệnh nhân của những
tháng đầu năm 2020 chỉ từ 1 đến 5 bệnh nhân/tháng, bên cạnh đó số bệnh nhân bỏ
điều trị vẫn cao nên dự kiến khả năng thực hiện chỉ tiêu đến 31/12/2020 trong
khoảng 450-500 bệnh nhân.

5. Thuận lợi, khó khăn
5.1. Thuận lợi
- Được hỗ trợ thuốc Methadone từ Dự án Trung ương;
- Được hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị của Dự án
VAAC - US. CDC để triển khai công tác điều trị Methadone;
- Sự đồng thuận và nhận thức của cộng đồng về Chương trình can thiệp giảm
tác hại nói chung và công tác điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng
Methadone nói riêng phần nào được nâng cao. Hiểu biết của bệnh nhân về lợi ích của
điều trị Methadone và sự tuân thủ điều trị ngày càng cao.
5.2. Khó khăn
- Có nhiều cán bộ làm việc tại cơ sở điều trị phải kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó
khăn trong các hoạt động. Môi trường làm việc áp lực, độc hại, nhiều bệnh nhân
nhiễm HIV, lao, viêm gan B, C...;
- Công tác tuyên truyền về lợi ích điều trị Methadone của các ban, ngành, địa
phương, đơn vị còn khó khăn, việc quản lý đối tượng nghiện ma túy đang sống tại
địa bàn và vận động đối tượng điều trị Methadone còn hạn chế;
- Tiếp cận các đối tượng nghiện chích ma túy gặp khó khăn;
- Kinh phí tuyên truyền, chuyển tải thông tin đến cộng đồng còn hạn chế;
- Nhiều bệnh nhân công việc không ổn định, thường di chuyển giữa các địa
phương gây khó khăn trong công tác điều trị;
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Huy động cộng đồng và phối hợp liên ngành
- Triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu cho công tác phòng chống
HIV/AIDS tại các xã, phường trọng điểm, hoàn thiện đội ngũ cộng tác viên,
tuyên truyền viên;
- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và
các doanh nghiệp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS;
- Tập trung ưu tiên đầu tư, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS tại xã/phường. Tiếp tục triển khai kế hoạch liên ngành thực hiện
phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên
môn kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS
- Tiến hành chiến dịch rà soát danh sách người nhiễm HIV/AIDS còn sống
trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để quản lý tốt bệnh nhân;
- Dự án thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi: Tiếp tục đẩy mạnh
công tác Thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi trong phòng, chống
HIV/AIDS, cũng như thay đổi hành vi sử dụng bảo hiểm y tế cho người nhiễm
HIV/AIDS trong cộng động thông qua các hình thức: Mở rộng diện bao phủ và nâng
cao chất lượng truyền thông; cung cấp tài liệu truyền thông phòng, chống

HIV/AIDS tới tất cả các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt là các nhóm có hành vi
nguy cơ cao.
- Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS: Duy trì triển khai 02
cơ sở điều trị Methadone và 01 cơ sở cấp phát thuốc đồng thời duy trì triển khai
chương trình phân phát bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí.
- Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn xét nghiệm tự
nguyện trên toàn tỉnh.
- Công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất
lượng các cơ sở dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tăng cường triển khai các
hoạt động về kiểm tra việc sử dụng thuốc ARV tại các cơ sở điều trị. Triển khai điều trị
ARV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
3. Thực hiện các chỉ tiêu (phụ lục 3)
3.1. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu
- Tăng cường sự chỉ đạo của UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đối
với chương trình điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
Methadone. Giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành đoàn thể liên
quan để thực hiện chương trình điều trị Methadone, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa
phương;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân về tác hại của ma túy
và lợi ích của điều trị Methadone, chú trọng công tác tuyên truyền ở nông thôn, vùng
khó khăn;
- Chỉ đạo và phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện
việc làm ổn định và thu nhập cho đối tượng tham gia điều trị Methadone; sắp xếp
nhân lực, kinh phí hoạt động cho các cơ sở điều trị Methadone;
- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục
rà soát, nắm bắt tình hình đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn đặc biệt đối tượng đã
từng tham gia điều trị Methadone để có kế hoạch tuyên truyền giáo dục sức khỏe,
vận động đối tượng tham gia chương trình Methadone.
3.2. Các nhiệm vụ trọng tâm
3.2.1. Thực hiện công tác chỉ đạo, phối kết hợp
+ Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan như Sở Lao động Thương binh và Xã
hội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, các trại tạm giam trên địa bàn,
Công an các huyện, thành phố, thị xã để cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm
HIV và điều trị Methadone.
+ Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể vận động đối
tượng nghiện chích ma túy tự nguyện tham gia chương trình điều trị Methadone, tạo
điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng tham gia điều trị Methadone đã
ngừng sử dụng Heroine.
3.2.2. Tăng cường các hoạt động truyền thông và tư vấn, xét nghiệm, công tác
chăm sóc, điều trị, cấp phát thuốc
+ Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về lợi ích của việc tham gia điều trị
Methadone đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện. Tổ chức truyền thông trực

tiếp cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến
các địa phương có nhiều người nghiện chích ma túy.
+ Xét nghiệm tìm chất dạng thuốc phiện và các xét nghiệm liên quan hỗ trợ
công tác xét chọn và điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện, tư vấn xét
nghiệm HIV cho tất cả bệnh nhân nghiện ma túy.
+ Tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về điều trị thay thế nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Khám sàng lọc và tư vấn điều trị, khởi liều
cho các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn điều trị Methadone, theo dõi sát tình trạng bệnh
nhân tránh xảy ra tai biến trong quá trình điều trị.
+ Bảo quản thuốc theo đúng quy định, có các biện pháp đảm bảo an toàn không để
thất thoát, được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý thuốc gây nghiện.
3.2.3. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo đúng
quy định của Bộ Y tế. Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động điều trị Methadone tại
các cơ sở và toàn tỉnh hàng năm.
3.2.4. Nâng cao năng lực Cơ sở điều trị Methadone như mua sắm trang thiết bị,
đào tạo nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
4. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành:
- Đề nghị tiếp tục được sự hỗ trợ thuốc Methadone từ Trung ương;
- Đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế; các Dự án tiếp tục hỗ trợ về
công tác đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo nâng cao về chương trình Methadone;
tiếp tục hỗ trợ về trang thiết bị cho công tác khám và điều trị HIV/AIDS và điều trị
Methadone;
- Tiếp tục có chế độ đãi ngộ, chính sách động viên, khuyến khích phù hợp cho
cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS, công tác điều trị Methadone trên địa
bàn tỉnh;
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy 6 tháng
đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Sở Y tế Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh BN (Phòng Tham mưu);
- Ban Giám đốc SYT;
- Các đơn vị trong ngành y tế;
- Cổng thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Quý

PHỤ LỤC 1:
Tổng hợp số người nhiễm HIV luỹ tích đến 30/4/2020

Luỹ tích người nhiễm HIV/AIDS đến 30/4/2020

TT

Huyện, TX,
TP

Số bệnh nhân hiện
đang không có tại
địa phương

SN nhiễm
HIV/AIDS còn
sống hiện đang
quản lý tại địa
phương

Mất dấu

TS

AIDS

TV

SN nhiễm
HIV/AIDS
còn sống

TỔNG SỐ

2028

1239

1067

961

847

114

1

TP Bắc Ninh

895

630

534

361

274

87

2

Gia Bình

182

109

100

82

82

0

3

Lương Tài

96

40

36

60

56

4

4

Quế Võ

311

161

140

171

167

4

5

Tiên Du

211

121

107

104

99

5

6

Từ Sơn

145

87

72

73

63

10

7

Thuận
Thành

109

59

52

57

53

4

8

Yên Phong

79

32

26

53

53

0

PHỤ LỤC 2
Tổng hợp số người nhiễm HIV/AIDS mới phát hiện 4 tháng đầu năm 2020

Đơn vị

Số ca nhiễm
HIV mới phát
hiện (từ 01.0130.4.2020)

Số ca nhiễm
HIV tử vong
(từ 01.01 –
30.4.2020)

TỔNG SỐ

14

06

TT

1

TP Bắc Ninh

2

1

2

Gia Bình

1

1

3

Lương Tài

0

1

4

Quế Võ

4

2

5

Thuận Thành

1

1

6

Tiên Du

1

0

7

Từ Sơn

3

0

8

Yên Phong

2

0

PHỤ LỤC 3
Các chỉ tiêu thực hiện đến năm 2020

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu giao:

TT

Tình hình điều trị

Số bệnh nhân
đến 30/4/2020

Tỷ lệ % so với
chỉ tiêu được
giao tại QĐ
1008/QĐ-TTg

Ước đạt đến
31/12/2020

(Chỉ tiêu: 500)
Ngành Y tế

I

Đang điều trị

428

500

85,6

II

Ngành LĐTBXH

0

0

0

III

Ngành Công an

0

0

0

2. Khả năng thực hiện chỉ tiêu năm 2019 - 2020
TT

Khả năng thực hiện chỉ tiêu

I

Ngành Y tế

1

Bệnh nhân đang điều trị

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

393

428

500

3. Nhu cầu thuốc thực hiện chỉ tiêu năm 2019-2020

TT

Nhu cầu thuốc thực
hiện chỉ tiêu

I

Ngành Y tế

1

Methadone

Năm 2019
Trung
ương
x

Địa
phương

Năm 2020
Trung
ương
x

Địa phương

