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MỞ ĐẦU 

1. Lời nói đầu 

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để 

con người sống khỏe, sống có ích, là mục tiêu và nhân tố quan trọng góp phần vào 

việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho mỗi quốc gia. Sự 

nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân chỉ đạt được khi có sự vào 

cuộc của toàn xã hội, sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức 

chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 

chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặt trong một hệ thống tổ chức 

QLNN thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ từ trung ương đến cơ sở và được coi là một 

bộ phận không thể thiếu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam) [79]. 

 Vào những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI cộng động quốc tế phải đối 

phó với nhiều vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu, trong đó có tệ nạn xã hội đã 

gây tác hại đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, sức khỏe, đạo đức lối sống, 

đe dọa sự phát triển, đến giống nòi của các dân tộc, quốc gia trên thế giới.  

Trên thế giới dịch HIV/AIDS đã xuất hiện gần 30 năm và có diễn biến phức 

tạp. Liên Hợp quốc, các nhà lãnh đạo cấp cao, các nguyên thủ của nhiều quốc gia 

trên thế giới đã thống nhất và có nhiều cam kết để thực hiện ngăn chặn, khống chế, 

đẩy lùi đại dịch này. Ở Việt Nam, công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng được 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư nguồn nhân lực và vật lực, 

tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp và tăng lên cấp số 

nhân theo từng năm. Đại dịch HIV/AIDS đã và đang tác động nghiêm trọng đến 

nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tệ nạn xã hội gia tăng, đã xâm hại 

và làm thay đổi nhiều giá trị đạo đức lối sống, hạnh phúc, gây mất ổn định về an 

ninh, trật tự xã hội. 

 Ngay từ khi phát hiện trường hợp nhiễm HIV/AIDS đầu tiên tại thành phố 

Hồ Chí Minh vào tháng 12/1990 đến 6/2014, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 

60.000 người nhiễm HIV [147], tính đến ngày 30/04/2014 cả nước đã phát hiện 

219.163 trường hợp báo cáo hiện nhiễm HIV/AIDS, trong đó 67.557 là AIDS và 

69.449 đã tử vong do AIDS. Theo ước tính và dự báo dịch HIV/AIDS năm 2014 có 
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khoảng 256.500 người hiện nhiễm HIV tại cộng đồng đây là điều phức tạp để quản 

lý dịch [32]. Theo báo báo mới nhất của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và 

phòng, chống ma túy, mại dâm trong 3 tháng đầu năm 2014 trên toàn quốc đã phát 

hiện 2.000 trường hợp mới phát hiện nhiễm HIV, 928 người nhiễm HIV chuyển 

sang giai đoạn AIDS, 300 người nhiễm HIV/AIDS tử vong, trong đó nam giới 

chiếm 67,6%, nữ giới chiếm 32,4%, nhóm tuổi bị nhiễm từ 20-39 chiếm 74% [128]. 

 Đại dịch HIV/AIDS đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả 

nước, điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác QLNN nói chung là rất cấp bách, cần 

phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 

Nam trong giai đoạn mới đáp ứng yêu cầu ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.  

Về nguyên tắc, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cần có sự quan tâm, chỉ 

đạo, sát sao của các cấp lãnh đạo, đồng thời phải xây dựng một bộ máy chuyên 

trách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra. Hệ thống tổ 

chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS có đủ cán bộ đáp ứng về trình độ chuyên 

môn, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao để tham mưu cho các cấp lãnh đạo và 

quản lý về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đạt hiệu quả. Trước tình hình đó, 

để góp phần vào việc quản lý hiệu quả hướng tới khống chế thành công đại dịch 

này, nghiên cứu sinh đã lựa chọn nghiên cứu đề tài hoàn thiện hệ thống tổ chức 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam để làm Luận án Tiến sỹ. 

2. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu của QLNN đối với mô hình quản lý công mới 

theo các tiêu chí hiện đại theo hướng cần chủ động, năng động, nhạy bén, thích nghi 

cao, đáp ứng các yêu cầu quản lý, cung cấp dịch vụ tối đa trong điều kiện kinh tế thị 

truờng, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống QLNN đối với công 

tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam để thực hiện tốt chức năng QLNN phù 

hợp với xu hướng quản lý công mới, đạt hiệu quả đối với lĩnh vực này. 

Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu về hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy QLNN 

về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau từ năm 

1987 đến nay, hệ thống tổ chức QLNN đối với lĩnh vực này vẫn chưa thống nhất và 

chưa đồng bộ. Cụ thể, tại Quyết định số 528-QĐ/BYT ngày 24/5/1987 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế thì hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được thành lập và có tên gọi là 
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Tiểu ban Phòng, chống SIDA [14]; đến Quyết định số 358/QĐ-CTHĐBT ngày 

06/10/1990, hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được thành lập và có tên gọi là 

Ủy ban Quốc gia phòng, chống SIDA do Bộ trưởng Bộ Y tế là Chủ tịch [41]. Ngày 

23/11/1994, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 694/QĐ-TTg về việc tách Ủy ban 

Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ra khỏi Bộ Y tế và trở thành Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS trực thuộc Chính phủ. Sau đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS được thành lập theo Quyết định số 704/QĐ-TTg, ngày 25/11/1994 

có tư cách pháp nhân, có cơ cấu tổ chức thuộc Chính phủ.  

Tiếp sau đó, với nhiều quyết định như: Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg, 

ngày 06/5/2000 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn MT, MD trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phòng, 

chống các tệ nạn xã hội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy và Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS [100]; Nghị định số 49/2003/NĐ-CP, ngày 15/5/2003 về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; trong đó có 

Cục Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời, trước những diễn biến 

phức tạp của đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam và trên thế giới đòi hỏi phải có sự 

quản lý chặt chẽ của Nhà nước [36]. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 432/QĐ-TTg, ngày 20/5/2005 về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS 

Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ QLNN, tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phòng, 

chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước [102]. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Quyết định số 25/2006/QĐ-BYT, ngày 05/6/2006 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Trung tâm phòng, chống 

HIV/AIDS thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước [24]. 

Thứ ba, lý luận khoa học về quản lý công và thực tiễn hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS tại Việt Nam đặt ra đối với QLNN về lĩnh vực này còn nhiều vấn 

đề cần phải nghiên cứu cụ thể như: Quan niệm về phòng, chống HIV/AIDS chưa 

được hiểu đúng bản chất, chưa phù hợp với lý luận khoa học về quản lý, dẫn đến hệ 

quả coi việc phòng, chống HIV/AIDS là của xã hội nói chung, của cá nhân hoặc 

một số ít các tổ chức khác, thậm chí còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các tổ 

chức làm cho hiệu quả QLNN trong việc thực hiện nhiệm vụ bị giảm sút, lúng túng 

không biết bắt đầu từ đâu, từ cấp nào. 
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Cách tiếp cận các biện pháp QLNN chưa phù hợp với việc phòng và chống 

HIV/AIDS theo mô hình quản lý công mới dẫn đến hiệu quả quản lý chưa cao, cụ 

thể, trình độ cán bộ có chuyên môn làm việc tại các đơn vị phòng, chống AIDS 

không đồng đều, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ở mỗi cấp, ngành để triển khai 

trên toàn quốc chưa thống nhất, nhất quán, chưa đạt được mục tiêu đề ra [92]. 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm 

Đặc biệt, trong hơn hai thập kỷ qua, hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống 

HIV/AIDS của Việt Nam được chú trọng, kiện toàn và dần hoàn thiện mang lại 

những thành quả đáng ghi nhận nhưng trong thời kỳ hội nhập và mở cửa như hiện 

nay, hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam cũng đã bộc 

lộ một số tồn tại và bất cập, những hạn chế này cần phải được khắc phục sớm. Các 

vấn đề đó là: 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS trong bộ máy hành chính công chưa được 

quan tâm đúng mức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan thực thi còn 

chồng chéo, chưa phát huy tác dụng của quản lý dẫn đến hiệu quả không cao. 

Hệ thống các văn bản pháp quy trong QLNN đối với phòng, chống HIV/AIDS 

chưa đồng bộ, chưa thống nhất dẫn đến việc thực thi pháp luật còn hạn chế, kinh phí 

chi cho chương trình, dự án cũng như nguồn vốn tài trợ và ngân sách không ổn định 

dẫn đến việc QLNN về lĩnh vực này còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Trình độ QLNN của đội ngũ cán bộ về lĩnh vực này còn hạn chế cả về 

chuyên môn, thực tiễn và lý luận, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

thông tin, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS còn nhiều hạn chế. 

Sự phối hợp giữa ngành Y tế với các ngành khác như: Công an, Lao động 

Thương binh và Xã hội với các địa phương còn chưa tốt. Trong hoạt động quản lý 

và tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện, sau phục hồi nhân phẩm, sau điều 

trị ARV chưa có kết quả cao. Tỷ lệ tái nghiện và tái tham gia hoạt động mại dâm có 

xu hướng tăng cao. 

 Hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thiếu ổn định, liên tục thay đổi 

dẫn đến sự chồng chéo, thiếu thống nhất trong quản lý và chỉ đạo. 

Do vậy, việc nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đồng thời cần phải hoàn 

thiện về thể chế và khung pháp lý đối với hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 
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HIV/AIDS ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh 

tế quốc tế là một vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm đúng mức [61], [88]. 

Trước tình hình đại dịch HIV/AIDS đang ngày càng gia tăng, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân, công tác triển khai các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS trong thời gian qua còn phân tán, hệ thống tổ chức còn mỏng, 

chưa thống nhất trên toàn quốc, sự thiếu ổn định trong hệ thống tổ chức ảnh hưởng 

tới hiệu quả QLNN về phòng, chống HIV/AIDS đòi hỏi yêu cầu cấp bách và cần 

thiết là củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN, củng cố hệ thống pháp luật 

cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. 

Từ những lý do hạn chế trình bày ở trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài: 

“Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam 

trong giai đoạn mới” để nghiên cứu, phân tích thực tiễn và đề xuất giải pháp cũng 

như kiến nghị trong công tác chỉ đạo, thực hiện chức năng QLNN theo hệ thống tổ 

chức về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam để giúp cho công tác này thật sự 

hiệu quả và phù hợp với xu hướng thời đại. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

+ Xây dựng các luận cứ khoa học và phân tích thực tiễn đại dịch HIV/AIDS 

qua các giai đoạn.  

+ Hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS, ở Việt 

Nam trong tình hình mới.  

3.2. Nhiệm vụ 

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS. Từ những thành tựu, kết quả, hạn chế, nguyên nhân từ đó đề xuất hệ 

thống lý luận tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam cụ thể:  

- Xây dựng hệ thống lý luận tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam từ trung ương đến cơ sở. 

- Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS trong và ngoài ngành y tế. 

- Tìm hiểu, phân tích công tác xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, phương 

thức QLNN, điều hành về phòng, chống HIV/AIDS cũng như công tác quy hoạch 

và phát triển nguồn nhân lực quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. 
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- Phân tích sự phối hợp hoạt động hiện tại của hệ thống tổ chức QLNN về 

phòng, chống HIV/AIDS trong và ngoài ngành y tế. 

- Xây dựng hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS mới ở 

Việt Nam.  

- Đề xuất một số mô hình và giải pháp có tính khả thi phù hợp với thực tiễn 

hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới nhằm giúp cho việc 

tiếp tục hoàn thiện và tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác QLNN phòng, chống 

HIV/AIDS hiện nay ở Việt Nam. 

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu  

4.1. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu về hệ thống tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam.  

+ Về không gian:  

Ở Việt Nam và quốc tế, thực tiễn tại 5 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn và Hải Dương, một số hệ thống tổ chức khác.  

Nghiên cứu hoạt động tổ chức Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

HIV/AIDS, MT, MD các cấp của Việt Nam... 

+ Về thời gian:  

Hệ thống tổ chức QLNN từ khi tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được thành 

lập đến nay, tầm nhìn đến năm 2030. 

4.2. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, tài 

chính công, nhân sự và hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia QLNN về 

phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến địa phương. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở nhận thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử, duy vật biện chứng của 

chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả nghiên cứu đánh giá hệ 

thống tổ chức bộ máy QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam qua các 

giai đoạn.  

+ Trong luận án, tác giả đã sử dụng phương pháp tìm hiểu tư liệu và thông 

qua việc nghiên cứu lý luận từ những tài liệu liên quan đến lý thuyết quản lý, lý 
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thuyết tổ chức, các mô hình hoạt động QLNN để làm sáng tỏ các vấn đề vướng mắc 

và lý luận thực tiễn đối với hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 

Nam, từ đó đưa ra các giải pháp, cách thức xây dựng hệ thống QLNN về hệ thống 

tổ chức một cách hợp lý, khoa học. 

+ Tác giả đã dùng phương pháp lịch sử và thông qua phương pháp này để 

tổng quan về quá trình hình thành, phát triển của hệ thống tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử khác nhau làm rõ về 

bản chất, mô hình hoạt động một cách khách quan, mang tính thực tiễn, từ đó có 

những nhận xét đánh giá và đề xuất xây dựng hệ thống tổ chức QLNN một cách 

phù hợp, hiệu quả hơn.  

+ Tác giả đã dùng phương pháp điều tra, khảo sát tại một số tỉnh, thành phố 

để đánh giá thực trạng những ưu điểm đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong 

quá trình hoạt động QLNN đối với tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS của các cấp 

chính quyền từ trung ương đến địa phương thông qua các yếu tố như tổ chức bộ 

máy, nguồn nhân lực, tài chính công và thể chế cả về quy mô, hình thức và chất 

lượng hoạt động của các tổ chức khác nhau trên cơ sở thực tế khách quan; để từ đó 

làm cơ sở, đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho công tác QLNN và xây dựng hệ thống 

tổ chức bộ máy đối với phòng, chống HIV/AIDS một cách hiệu quả. 

+ Tác giả sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm tập hợp các vấn 

đề cốt lõi khoa học từ lĩnh vực nghiên cứu. Thông qua những ý kiến các chuyên gia 

và các nhà khoa học nhận xét, đánh giá, các quan điểm khác nhau về QLNN đối với 

lĩnh vực này để tác giả có hướng nghiên cứu hợp lý và khoa học hơn, nhằm tìm ra 

vấn đề cốt lõi nội dung cần nghiên cứu. Trên cơ sở đó, có những đề xuất phù hợp 

cho hệ thống tổ chức QLNN về lĩnh vực này một cách tốt nhất. 

+ Phương pháp phỏng vấn được tác giả sử dụng xuyên suốt trong quá trình 

nghiên cứu đề tài. Việc phỏng vấn cán bộ chuyên môn và các chuyên gia sẽ khách 

quan và mang tính thực tiễn cao. Thông qua phương pháp này tác giả có sự so sánh 

đánh giá toàn diện về tổ chức hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh, 

thành phố, việc không thống nhất trong quá trình triển khai đối với hệ thống tổ chức 

phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương xuống địa phương dẫn đến kết quả chỉ đạo, 

QLNN đối với lĩnh vực này chưa hiệu quả. Đây là căn cứ để tác giả đề xuất một số 
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giải pháp cho việc kiện toàn hệ thống tổ chức QLNN về lĩnh vực này một cách hiệu 

quả, phù hợp với Việt Nam trong tình hình mới. 

+ Thông qua phương pháp dự báo, tác giả muốn đưa ra các triển vọng về hệ 

thống QLNN về phòng, chống HIV/AIDS hoạt động theo xu hướng nào, ở thời 

điểm nào của dịch, khả năng đối phó ra sao? Hiệu quả đạt được đến đâu?... Từ đó 

để có những dự báo về quy mô, lộ trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp với từng giai đoạn. 

+ Phương pháp so sánh được tác giả đề cập trong luận án nhằm làm rõ sự 

giống và khác nhau trong QLNN về phòng bệnh và chữa bệnh, về hoạt động hệ 

thống tổ chức QLNN đối với phòng, chống HIV/AIDS tại các cấp, các ngành từ 

trung ương đến địa phương.  

+ Phương pháp thực nghiệm được vận dụng nhằm ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu, các phát minh sáng kiến… vào thực tiễn hoạt động QLNN về hệ thống 

tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.  

+ Phương pháp phân tích hệ thống, tổ chức, tổng hợp là phương pháp quan 

trọng nhất được tác giả dùng trong quá trình nghiên cứu. Trên cơ sở các thông tin, 

dữ liệu đã thu thập, trên cơ sở vận dụng các học thuyết cơ bản của khoa học hành 

chính, tác giả phân tích đánh giá, xem xét, nghiên cứu trên nhiều phương diện, từ 

đó đưa ra những kết luận, đề xuất mang tính khoa học phù hợp với lý luận và thực 

tiễn công tác tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai 

đoạn mới. 

6. Những đóng góp của luận án 

+ Về lý luận: 

Xây dựng hệ thống lý luận QLNN về hệ thống tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam.  

Phân tích, bổ sung làm rõ các khái niệm, vai trò của QLNN đối với hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.  

+ Về thực tiễn: 

Đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong hoạt động tổ chức bộ máy 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS, từ đó đưa ra giải pháp và khuyến nghị mang 

tính logic, khoa học cho hệ thống tổ chức mới phù hơp với tình hình hiện nay.  
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Đề xuất một số giải pháp cơ sở khoa học gắn với thực tiễn nhằm hoàn thiện 

hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS theo hướng toàn diện, thống 

nhất, đồng bộ góp phần thực hiện thành công sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

nhân dân nói chung, công tác phòng, chống HIV/AIDS nói riêng. 

Đề xuất hệ thống tổ chức bộ máy QLNN về phòng chống HIV/AIDS theo 

hướng toàn diện, thống nhất, đồng bộ. 

Phân cấp quản lý, phân định trách nhiệm trong tổ chức bộ máy phòng, chống 

HIV/AIDS. Góp phần hoàn thiện, nhận thức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS cả 

về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và tài chính công. 

Luận án đưa ra mô hình hệ thống tổ chức mới QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS là tài liệu tham khảo, nghiên cứu và học tập, ứng dụng cho các cơ quan, 

tổ chức QLNN về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả đã 

công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án kết 

cấu thành 4 chương, 18 tiết:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu hệ thống tổ chức quản lý nhà 

nước về phòng, chống HIV/AIDS 

Chương 2: Cơ sở lý luận hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống 

HIV/AIDS trong giai đoạn mới 

Chương 3: Thực trạng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam 

Chương 4: Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới  
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam và trên thế giới, cùng 

với dịch tễ học và khoa học hành vi, khoa học xã hội, khoa học quản lý công có ý 

nghĩa quan trọng không chỉ trong nghiên cứu mà trong các hoạt động liên quan đến 

lập kế hoạch, đánh giá hiệu quả tổ chức, xây dựng chính sách… nhằm nâng cao 

năng lực nghiên cứu khoa học xã hội, hiệu quả quản lý tổ chức nhà nước trong 

phòng, chống HIV/AIDs ở Việt Nam. 

1.1.1. Một số bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá về công 

tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam 

Đã có nhiều công trình, bài báo, sách nghiên cứu khoa học QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS qua nghiên cứu ở Việt Nam; trong đó, nổi bật là tác phẩm “Ủy 

ban Quốc gia lãnh đạo công cuộc phòng, chống HIV/AIDS” của Trương Vĩnh 

Trọng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ 

nạn MT, MD [115]. Bài viết này giúp cho toàn xã hội nhận thức rõ về hiểm họa của 

đại dịch HIV/AIDS và công tác ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch được Đảng và Nhà nước 

hết sức coi trọng; là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên và lâu dài 

cần tập trung chỉ đạo, quản lý nhằm huy động sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống 

chính trị, của toàn xã hội để kìm chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi đại dịch này 

bởi nó gây tác hại nhiều mặt tới đời sống, xã hội của nhân dân và là thách thức trực 

tiếp đối với sự phát triển bền vững của đất nước ta.  

Trong bài viết: “Đương đầu với đại dịch toàn cầu” của Nguyễn Khánh - 

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

Quốc gia phòng, chống AIDS [67] đã đưa ra những nhận định về quá trình hình 

thành và phát triển của đại dịch HIV/AIDS ở nước ta, đòi hỏi cuộc đấu tranh phòng, 

chống AIDS nhất thiết phải đi liền với ngăn chặn và loại trừ các tệ nạn xã hội. Theo 

đó, trong tất cả các văn bản chỉ đạo chính thức và trong các cuộc họp với các tổ 

chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể nhân dân, thông tin đại 
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chúng, Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS luôn yêu cầu người lãnh 

đạo các ngành, các địa phương dành công sức tìm hiểu sâu về đại dịch HIV/AIDS, 

hướng dẫn kỹ và kiểm tra cụ thể tình hình nhiễm HIV/AIDS ở khu dân cư, tập trung 

chỉ đạo, quản lý từ các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương phù hợp với 

yêu cầu công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.  

Bài: “Xây dựng chương trình quốc gia phòng, chống HIV/AIDS buổi ban 

đầu 1990 - 1993, ngưỡng giai đoạn tham gia trực tiếp và khuyến nghị” của GS.VS 

Phạm Song - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y 

tế, Chủ tịch Ủy ban Phòng, chống AIDS đã nhận định về việc xây dựng tổ chức 

phòng, chống HIV/AIDS; theo đó, Đảng và Nhà nước ta đã sớm xác định mô hình 

dịch tễ, xác định tập trung giảm thiểu nguy cơ gắn lây nhiễm HIV trong gói dịch vụ 

lây lan qua đường tình dục, giám sát kịp thời, lấy Westernblot làm chuẩn như quy 

định của quốc tế, xác định là hoạt động liên ngành và giao cho Phó Thủ tướng 

Chính phủ huy động liên ngành và xã hội [88]. 

Với bài: “Một số bài học về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 

công tác phòng, chống HIV/AIDS” của GS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Phó 

Trưởng ban Ban Khoa giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia cao cấp 

Ban Tuyên giáo Trung ương [62] khi nói về sự chỉ đạo những năm đầu của công 

cuộc phòng, chống AIDS đã thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt 

Nam thông qua Chỉ thị 52/CT-TW ngày 30/9/1995 về “Lãnh đạo công tác phòng, 

chống AIDS”. Chỉ thị được ban hành thể hiện sự cam kết một cách kịp thời của Đảng 

và Nhà nước ta về phòng, chống HIV/AIDS nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống 

HIV/AIDS ở nước ta [62, tr.72-73]. Trong bài viết, giáo sư đã đề cập đến một số vấn 

đề thực hiện có hiệu quả về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam cụ thể: 

Sớm nhận thức về tính chất đại dịch và nguy hiểm của vấn đề HIV/AIDS; 

Sớm xác định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống 

HIV/AIDS; cần nhận định đúng và kịp thời tình hình phòng, chống HIV/AIDS cũng 

như diễn biến của dịch; 

Luôn luôn đề cao công tác thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi 

trong phòng, chống HIV/AIDS ở vị trí hàng đầu trong các giải pháp phòng, chống 

HIV/AIDS; 
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Coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ 

để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; đẩy 

mạnh thực hiện xã hội hóa trong phòng, chống HIV/AIDS. 

Về bài: “Hơn hai thập kỷ ngành y tế đương đầu với đại dịch HIV/AIDS” của 

GS.TS Trịnh Quân Huấn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế [60] đã chứng minh những 

đóng góp to lớn của ngành Y tế đã góp phần xây dựng nhiều văn bản của Đảng, 

Nhà nước, xây dựng hệ thống văn bản cho các hoạt động trong lĩnh vực chuyên 

môn y tế, từng bước củng cố, kiện toàn hệ thống QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS nhằm đối phó lâu dài với đại dịch trong tình hình mới.  

Ngoài ra, có thể kể đến một số nghiên cứu trong nhiều bài viết như: “Xây 

dựng hành lang pháp lý cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS” của Nguyễn Thị 

Hoài Thu - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban 

các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI [94] về nhận thức rõ hiểm họa của đại dịch 

HIV/AIDS; trong đó Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm tới công tác phòng, 

chống HIV/AIDS từ rất sớm và đã ban hành một số chủ trương, chính sách về 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Hoặc trong bài viết: “Công an nhân dân trên 

chặng đường 20 năm với công tác phòng, chống HIV/AIDS” của Thượng tướng Lê 

Thế Tiệm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD của Bộ Công an đã đề 

cập tới sự quyết tâm thực hiện góp phần kiện toàn tổ chức hệ thống phòng, chống 

AIDS của Bộ Công an; tích cực phối hợp liên ngành tham gia xây dựng các văn bản 

quy phạm pháp luật về Phòng, chống HIV/AIDS; tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám 

sát hàng năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, MD 

của Bộ Công an; về công tác thông tin - giáo dục - tuyên truyền, tập huấn nâng cao 

năng lực về phòng, chống HIV/AIDS trong lực lượng công an nhân dân; về công 

tác y tế; về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế [108]... 

Bài: “Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với công tác tuyên truyền phòng, 

chống HIV/AIDS” của tác giả Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về việc phòng, 

chống lây nhiễm HIV/AIDS, đảm bảo thực hiện tốt các cam kết quốc gia trong lĩnh 

vực phòng, chống HIV/AIDS [3, tr.108-116].  
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Với bài viết: “Ngành quân y chủ động tích cực phòng, chống HIV/AIDS bảo 

vệ sức khỏe bộ đội và góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân” của Trung tướng TS. 

Chu Tiến Cường - Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng đã góp phần xây dựng 

và thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức phòng, chống HIV/AIDS trong quân 

đội, với sự tham gia lãnh đạo các cấp chỉ huy, sỹ quan, chiến sỹ đang công tác tại 

các cơ quan chuyên ngành với đoàn thể quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 

nữ, Công đoàn, Hội đồng nhân dân… để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công 

tác phòng, chống HIV/AIDS đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các 

ngành trong thực thi nhiệm vụ [43, tr.142]. 

Trong bài: “Công tác phối hợp phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội” của tác giả Nguyễn 

Văn Minh - Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội [73] thì theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội đã chủ động tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS, các hoạt động quản lý chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV tại các 

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội với công tác can thiệp dự phòng 

lây truyền HIV bằng hình thức như thông tin giáo dục truyền thông qua các tổ chức 

của ngành, đây là nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người 

dân, nhất là trong nhóm nguy cơ cao.  

 Có thể nói quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay: Về dịch HIV/AIDS 

tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu 3 giảm là giảm số trường hợp nhiễm mới, giảm đối 

tượng nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, giảm số người tử vong do 

HIV/AIDS. Song song với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức điều trị ARV để có đủ điều 

kiện và chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy nâng 

cao năng lực đáp ứng nhiệm vụ và khả năng ứng phó với dịch HIV/AIDS trong tình 

hình mới. 

Có thể nói một số bài viết ở trên đã được các tác giả đề cập rất nhiều quan 

điểm, đến các lĩnh vực hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đến tất cả 

các lĩnh vực từ nguồn nhân lực, tài chính công, hệ thống tổ chức đến thể chế gắn với 

các công tác tuyên truyền, công tác phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành và đặc biệt 

cũng đã quan tâm và đề cập nhiều đến vấn đề xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ 
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chức bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra, phù hợp với sự bùng phát của đại dịch 

HIV/AIDS ở Việt Nam và trên thế giới, đây là sự thay đổi đáng kể từ nhận thức 

chính trị của các nhà quản lý. 

1.1.2. Một số nghiên cứu của các tổ chức đoàn thể về công tác phòng, 

chống HIV/AIDS 

Trong bài viết: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công tác phòng, 

chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức lao động” của TS. Hoàng Ngọc 

Thanh - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ 

nạn MT, MD của Tổng Liên đoàn Lao động đã góp phần nâng cao nhận thức cho 

người lao động về mọi mặt, trong đó có công tác tuyên truyền phòng, chống 

HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội là một trong những nội dung không thể thiếu của 

hoạt động công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững 

mạnh, góp phần đảm bảo sự nghiệp phát triển bền vững của cơ quan, doanh nghiệp, 

theo đó, đã có 36.761 tổ chức công đoàn cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS, phòng, chống tệ nạn xã hội [91, tr.119]. 

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có loạt bài: “Đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống HIV/AIDS” của tác 

giả Nguyễn Thanh Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên Miền Bắc, 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD của 

Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh [51]; bài “Đưa chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS vào trường học, một quyết định đúng và kịp thời” của Vụ 

Công tác học sinh sinh viên, Thường trực ban điều phối về phòng, chống 

HIV/AIDS ngành giáo dục [131]. Với bài “Bức thư đoạt giải nhất cuộc thi viết thư 

quốc tế lần thứ 39 năm 2010” của tác giả Hồ Thị Hiếu - Trường THCS Tây Sơn, 

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng [54] đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn 

viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống đại dịch 

HIV/AIDS ở Việt Nam. 

Với bài: “Vai trò của giám sát trọng điểm trong dự báo xu hướng dịch HIV 

ở Việt Nam” của PGS. TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ 

Trung ương, Trưởng tiểu ban giám sát HIV/AIDS [53] đã cập nhật tình hình diễn 

biến và có dự báo về tình hình diễn biến của dịch qua các thời kỳ bùng phát dịch đã 
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đề cập đến tầm quan trọng của công tác giám sát dịch HIV/AIDS. Theo đó, bài viết: 

“Chương trình điều trị HIV/AIDS cần có phương pháp tiếp cận mới” của PGS.TS. 

Nguyễn Đức Hiền - Nguyên Viện trưởng Viện Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới 

Quốc gia [52] đã nhận thức đến tầm quan trọng của hệ thống tổ chức cho công tác 

phòng, chống HIV/AIDS, đã đề xuất triển khai thực hiện hệ thống tổ chức của Tiểu 

ban Điều trị phân bố dựa vào ngành truyền nhiễm như sau: Ở trung ương có Viện Y 

học lâm sàng các bệnh nhiệt đới làm trưởng tiểu ban; Miền Trung có Bệnh viện Đa 

khoa trung ương Huế; Miền Nam có Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh; 

tại các tỉnh là khoa truyền nhiễm Bệnh viện tỉnh là tiểu ban điều trị phòng, chống 

HIV/AIDS.  

 Qua cách tiếp cận đó cho thấy tầm quan trọng của hệ thống tổ chức trong 

thực hiện phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Cụ thể để hệ thống điều trị hoạt 

động tốt trong tổ chức phòng, chống AIDS tại Việt Nam, thách thức rất lớn đặt ra là 

đòi hỏi cần phải hoàn thiện về hệ thống quản lý chặt chẽ hơn để đáp ứng với tình 

hình mới. 

1.1.3. Nghiên cứu, đánh giá của các địa phương về công tác phòng, 

chống HIV/AIDS 

Đối với các địa phương có loạt bài: “Công tác phòng, chống HIV/AIDS tại 

Điện Biên - Một số tỉnh miền núi phía Bắc” của BS. Phạm Xuân Kôi - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống 

tệ nạn MT, MD tỉnh Điện Biên [68] đã đề cặp đến việc phòng, chống HIV/AIDS là 

ở mọi nơi, mọi chỗ, không phân biệt thành phố hay đồng bằng miền núi... Với bài 

“Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cấp và sự phối hợp của các ngành 

trong công tác phòng, chống HIV/AIDS ở An Giang” của ông Lê Minh Tùng - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn MT, MD tỉnh [119] đã đề cập đến tầm quan trọng và trách 

nhiệm của các cấp, các ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.  

 Đề tài: “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS 

trên địa bàn Hà Nội” đề tài thạc sỹ đã được bảo vệ thành công tại Học viện Hành 

chính năm 2004 của tác giả Nguyễn Văn Hanh [49] đề cập và đưa ra một số giải pháp 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa 
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bàn thủ đô Hà Nội đã đặt ra yêu cầu nhất thiết phải tăng cường, nâng cao năng lực 

cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS ở tất cả các ngành, các cấp. 

Về bài “Các đáp ứng của tỉnh Quảng Ninh trước sự bùng nổ của 

HIV/AIDS” của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD 

tỉnh Quảng Ninh [11] cũng đưa ra một số vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt 

động phòng chống HIV/AIDS tại địa phương trước sự bùng phát của đại dịch đặt ra 

đối với tổ chức quản lý phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, điều này đã cho thấy vai 

trò của QLNN của các tổ chức khi tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Bài “Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS” của TS. 

Lê Trường Giang - Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, 

MD thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh [47] đã 

cho thấy, trước tình hình bùng phát dịch HIV/AIDS tại Thái Lan và các nước láng 

giềng có ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam thì vấn đề tổ chức quản lý nhà nước 

về HIV/AIDS ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, đặt ra là 

phải hoàn thiện, kiện toàn tổ chức này. Trong tác phẩm “Có đứt ruột thì mới thương 

người ruột đứt” của Nguyễn Hoàng (theo Website Chính Phủ) [142] cho thấy việc 

phòng, chống HIV/AIDS là vấn đề được lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và các địa 

phương có đại dịch đặc biệt quan tâm.  

1.1.4. Một số nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài về 

công tác phòng, chống HIV/AIDS 

Trong các công trình, bài báo, sách nghiên cứu khoa học của nước ngoài về 

phòng, chống HIV/AIDS có tác phẩm: “Một chuyện dài về những kinh nghiệm 

được chia sẻ giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong thực hiện một đáp ứng dựa 

trên bằng chứng khoa học với HIV/AIDS” của GS.TS Francoise Barré-Sinoussi - 

Giám đốc nghiên cứu của INSERM, Cộng hòa Pháp Nobel y học 2008. Bà là tác 

giả đầu tiên của bài báo đăng năm 1983 về phát hiện một Retrovirrut ở một bệnh 

nhân có nguy cơ mắc bệnh AIDS mà sau này vi rút có được đặt tên là HIV. Năm 

1988, Bà trở thành người phụ trách phòng thí nghiệm tại Viện Pasteur và khởi 

xướng các quyết định nghiên cứu vật chủ và vi rút của sinh bệnh học HIV/AIDS. 

Hiện nay, các công trình nghiên cứu của Bà tập trung chủ yếu vào khả năng bảo vệ 

chống lây nhiễm HIV/AIDS và chống lại AIDS ở người, nhất là việc tham gia vào 
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nghiên cứu tại một số quốc gia có nguồn lực hạn chế, sự phối hợp nghiên cứu tại 

Campuchia và Việt Nam theo cam kết nâng cao năng lực, đào tạo chuyển giao công 

nghệ cho châu Á và châu Phi [46, tr.19]. 

Khi nghiên cứu đến động thái của chính quyền địa phương đối với đại dịch, 

có bài: “Sự cam kết của chính quyền địa phương và cán bộ y tế trong việc đáp ứng 

nhu cầu của các nhóm bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” của Bác sỹ, Thạc sỹ Jean -

Marc Olive - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), ông đã 

chứng minh sự hoạt động của hệ thống tổ chức nhóm quần thể có nguy cơ cao và 

chứng kiến sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương như ở thành phố Hồ 

Chí Minh, huyện Từ Liêm của thành phố Hà Nội cũng như bản thân các nhóm bị 

ảnh hưởng đã giúp làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV ở Việt Nam [65, tr.25-26]. 

Còn trong tác phẩm: “Nguồn cảm hứng và vai trò lãnh đạo” của TS. Eamon 

Fracis Murphy - Giám đốc quốc gia UNAIDS tại Việt Nam nhận định, sự cam kết và 

vai trò lãnh đạo của từng cá nhân đối với việc giải quyết một vấn đề mang tính xã hội 

như HIV là vô cùng cần thiết để có thể ứng phó một cách hiệu quả [44, tr.29-33].  

Trong con mắt của bạn bè quốc tế đối với động thái của Việt Nam trong 

phòng, chống đại dịch, có loạt bài: “Việt Nam 20 năm phòng, chống HIV/AIDS qua 

con mắt bạn bè quốc tế” của Allaster Cox - Đại sứ Úc tại Việt Nam [4, tr.35]; “Hợp 

tác bền vững và linh hoạt trong môi trường thay đổi nhanh chóng” của ThS. 

Joachim Gromotka - Nguyên chuyên gia tư vấn kỹ thuật cao cấp Dự án tăng cường 

các can thiệp dự phòng HIV/AIDS/STI tại Việt Nam (KFW) [66]; hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe cho người nghèo ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (Hema), Vụ Kế 

hoạch và Tài chính - Bộ Y tế; “Hợp tác quốc tế giữa Chính phủ và trường đại học 

để nâng cao năng lực cho chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách toàn diện” của 

TS.BS Ericl. Krakauer Giám đốc chương trình quốc tế, Trung tâm Trợ giúp nghiên 

cứu trong y học chăm sóc giảm nhẹ của Đại học Harvard [45]; “Sự ủng hộ của 

nước pháp trong đáp ứng chống HIV/AIDS của Việt Nam” của GS. Patrice Debre - 

Đại sứ Cộng hòa Pháp về HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm [76]; “Thời khắc 

nhìn lại và hướng tới tương lai nhằm nâng cao các dịch vụ phòng, chống HIV ở 

Việt Nam” của TS. Stephen Mills - Trưởng đại diện Tổ chức Sức khỏe gia đình 

Quốc tế tại Việt Nam (FHI) [89]; “Các khía cạnh trong cuộc sống và công việc của 
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tôi tại Việt Nam” của TS. Lisa J. Messersmith - Nguyên cán bộ Chương trình Quỹ 

Ford Foundation tại Việt Nam và Thái Lan, PGS Khoa Y tế Quốc tế - Đại học Y tế 

công cộng Boston, Trung tâm Sức khỏe và Phát triển toàn cầu [70]; “Những trải 

nghiệm với nhiều biến đổi của tôi ở Việt Nam” của TS. Theodore M.Hamett - Phó 

chủ tịch, ABT Associates Inc, Giám đốc dự án sáng kiến chính sách y tế Việt Nam 

[93]; “Kinh nghiệm từ Việt Nam - tạo dựng kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tương 

lai trong một chuỗi cung ứng năng động” của TS. Andy Barrclough, M.Phil, Mcmi, 

Miheem, Mifhe điều phối chương trình cơ bản, khoa học quản lý sức khỏe, Trung 

tâm quản lý dược [5] đã đề cập đến một vấn đề quản lý mới trong phòng, chống 

HIV/AIDS là quản lý theo chuỗi,… ngoài ra lĩnh vực quản lý hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS cũng được những người đứng đầu, các nguyên thủ quốc gia, dành 

cho sự quan tâm, ủng hộ từ phía các nhà chính trị gia, lãnh đạo cấp cao từ các quốc 

gia trên toàn thế giới như: “Thông điệp của đại sứ Úc đồng chủ tịch, nhóm các đại 

sứ thân thiện và lãnh đạo cơ quan về HIV/AIDS", sự cam kết của Tổng thống Hoa 

kỳ Wiliam J. Clinton, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc [132, tr.133,139] qua đây cho 

thấy rõ sự thay đổi về nhận thức, coi trọng, tính chất nghiêm trọng sự lây nan của 

đại dịch gây nguy hại đến sự tồn vong của mỗi quốc gia và trên toàn thế thế giới. Có 

thế nói sự quan tâm phòng, chống và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS là trách nhiệm 

chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Hội Nghị quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 diễn ra tại 

Melbonre-Australia từ 20-25/7/2014 vừa qua một lần nữa đánh giá sự nguy hiểm và 

cần phải có sự chung tay, quyết tâm của cộng đồng các quốc gia trên thế giới, hãy 

tích cực tham gia nhằm kìm chế đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS gây nguy hiểm cho loài 

người. Với khẩu hiệu “No one can be left behind” dịch là: Không ai có thể bị lãng 

quên. Với hơn 12.000 đại biểu trên thế giới nhất trí và hiểu rằng đã có nhiều tiến bộ 

trong công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt được, tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề 

liên quan đến xã hội ảnh hưởng đến dịch cần phải giải quyết. Như các quy định của 

luật pháp trừng phạt, kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS vẫn còn 

tồn tại và là rào cản chính trong tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và 

điều trị HIV/AIDS. Việc cung cấp các dịch vụ can thiệp đáp ứng nhu cầu cho nhóm 

vị thành niên, thanh niên và những quần thể có nguy cơ cao lây nhiễm với HIV cần 
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được đẩy mạnh, đặc biệt tại các vùng có nguy cơ bùng phát dịch. Hội nghị cũng 

đánh giá cao những cống hiến từ các nhà chính trị gia, nhà hoạt động xã hội trong 

cuộc chiến với dịch HIV/AIDS toàn cầu như Bob Geldof, John manwring, Chủ tịch 

Hiệp hội AIDS quốc tế GS.TS Francoise Bare-Sinoussi và Chris Beyer… dự kiến 

Hội nghị lần thứ 21 sẽ tổ chức năm 2016 tại Durban, Nam phi.  

Như vậy, có thể nói rằng trong các bài viết và công trình nghiên cứu của các 

nhà khoa học, nhà quản lý cũng như của lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì công tác 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS thực sự đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. 

Đặc biệt, trong hơn hai thập kỷ qua, hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam đã mang lại những thành quả đáng kể, nhưng trong thời kỳ 

hội nhập và mở cửa như hiện nay, hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống 

HIV/AIDS của Việt Nam đã bộc lộ những tồn tại và bất cập, những hạn chế này cần 

phải được khắc phục sớm.  

Vấn đề đặt ra là phải nâng cao hơn nữa vai trò QLNN đối với công tác 

phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam, hoàn thiện thể chế và khung pháp lý, tài 

chính công, nhân lực đặc biệt là hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy QLNN về 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam là một vấn đề cấp thiết, một vấn đề nổi cộm 

và đang có tính thời sự hiện nay. Có thể nói, những bài viết và công trình nghiên 

cứu trình bày ở trên mặc dù chưa có công trình nào bàn, nói, nghiên cứu sâu về vấn 

đề hệ thống tổ chức QLNN ở Việt Nam mà chỉ đề cập một phần, một khía cạnh 

hoặc một nội dung nào đó về tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS… nhưng 

đã đóng góp đáng kể và rất có giá trị, là nguồn tư liệu quý để tác giả tham khảo, bổ 

sung cho vấn đề đang quan tâm, nghiên cứu; trong đó có việc nghiên cứu xây dựng 

hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam qua 

các thời kỳ. 

Cũng qua nghiên cứu và phân tích đánh giá một số nghiên cứu ở trên cho 

thấy, đến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về khoa học quản 

lý, đề tài ở học vị tiến sỹ về QLNN đối với hệ thống tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam. Các công trình, đề tài, bài viết chỉ nghiên cứu một phần 

hoặc một lĩnh vực nào đó trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các tác phẩm 

nghiên cứu trong và ngoài nước khi đề cấp đến vấn đề này còn sơ sài hoặc chỉ đề 
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cập đến một phần, một lĩnh vực hay một khía cạnh, nội dung của hệ thống tổ chức 

về phòng, chống HIV/AIDS, vì vậy, thiếu sự đồng thuận trong tổ chức triển khai 

còn chưa phù hợp. Qua phân tích đánh giá nhận thấy sự phối hợp giữa các tổ chức 

cùng tham gia vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là rất quan trọng, đòi hỏi cần 

phải có sự liên kết trách nhiệm từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, các Bộ, 

ngành, địa phương, các tổ chức xã hội… và cộng đồng quốc tế. 

Trước yêu cầu về tính chất nghiêm trọng của đại dịch HIV/AIDS và thực 

tiễn xã hội, tác giả đi sâu nghiên cứu đánh giá về hệ thống QLNN đối về phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam với mong muốn đóng góp, xây dựng các luận cứ 

khoa học, vận dụng lý thuyết quản lý có tính ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao 

chất lượng QLNN cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS một cách hiệu quả. Từ đó 

đưa ra mô hình tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, những 

quan điểm và nhóm các giải pháp phù hợp với thực tiễn về phòng, chống 

HIV/AIDS trong giai đoạn mới, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa 

phù hợp với diễn biến của đại dịch. 

Bên cạnh đó, xuất phát từ tính chất của đại dịch và vai trò quan trọng của các 

quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, đòi hỏi tác giả phải nghiên cứu và tham 

khảo có chọn lọc về cách thức tổ chức và xây dựng mô hình quản lý nhà nước về 

phòng, chống HIV/AIDS của mỗi quốc gia để xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ 

chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới một cách 

hiệu quả và phù hợp. 

1.2. VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN 

1.2.1. Vấn đề tiếp tục nghiên cứu 

Trước thực tế đại dịch HIV/AIDS bùng phát đang diễn biến phức tạp trong 

khi tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS luôn luôn thay đổi, thiếu ổn định 

qua các giai đoạn và chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại diễn biến của đại dịch. Ban Bí 

thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 về tăng cường 

lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn mới, đồng thời, thực 

hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đến năm 2010 

và tầm nhìn đến năm 2020; theo đó tại 62/62 tỉnh, thành phố đều đã thành lập Ban 
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Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống 

HIV/AIDS của các địa phương được quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo điều tra, đánh giá tác động của Chỉ thị số 54-CT/TW cho thấy, 100% các tỉnh 

được điều tra cho biết, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc địa 

bàn nghiên cứu đã ban hành nhiều văn bản quan trọng trong việc đẩy mạnh chương 

trình phòng, chống HIV/AIDS của địa phương. Hầu hết các tỉnh đã xây dựng kế 

hoạch phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và kế hoạch phòng, chống 

HIV/AIDS hàng năm cho thấy, công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn được sự 

quan tâm của các cấp lãnh đạo tại địa phương. Hàng năm, các tỉnh đều tổ chức giao 

ban, đánh giá, tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và 100% các tỉnh đã đưa 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình, mục tiêu ưu tiên phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương [8]. 

Trong giai đoạn 2005 - 2010 tầm nhìn 2020 với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành và các địa phương cùng với sự giúp đỡ của cộng 

đồng quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai toàn diện và đã 

đạt được nhiều thành tích quan trọng góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Về công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng đã được 

đẩy mạnh, đem lại sự thay đổi tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS; công tác 

phối hợp liên ngành được cải thiện, đảm bảo đáp ứng liên ngành mạnh mẽ hơn và 

hỗ trợ mở rộng nhanh chóng số người tiếp cận tới các dịch vụ dự phòng, điều trị, 

chăm sóc và hỗ trợ HIV; các tổ chức xã hội dân sự tham gia ngày một nhiều hơn và 

có ý nghĩa hơn đã giúp mở rộng năng lực chương trình tại cộng đồng, tăng mức tiếp 

cận tới các nhóm người sống với HIV, nhóm dễ bị lây nhiễm HIV, nhóm người bị 

tổn thương mà trước đây khó tiếp cận. 

Về công tác xây dựng chính sách, chuyên môn đã ban hành được nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và các hướng dẫn chuyên môn 

phù hợp với thực tế, ngoài Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo phòng, chống HIV/AIDS [8]; có những 

văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là Luật Phòng, chống HIV/AIDS được 

Quốc hội ban hành (QH11) ngày 29/6/2006 thay cho Pháp lệnh năm 1995. Các văn 
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bản này đã tạo hành lang pháp lý về QLNN đối với hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS, đảm bảo thống nhất chỉ đạo, huy động cộng đồng tham gia phòng, 

chống HIV/AIDS và tăng cường thu hút đầu tư của cộng đồng quốc tế [81].  

Nhà nước chú trọng nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm 

HIV/AIDS; theo đó 100% nhân dân khu vực thành thị và 80% ở khu vực nông thôn, 

miền núi hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; tăng cường công 

tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi được triển khai trên toàn quốc 

với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm văn hóa của địa phương và đặc thù 

các nhóm đối tượng như phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS 

tại cộng đồng dân cư”, mô hình câu lạc bộ B93, mô hình các nhóm tự lực. Kết quả 

đã góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng có tác 

động không nhỏ đến sự thay đổi kiến thức và hành vi trong các nhóm nguy cơ cao.  

Về hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã có 

nhiều sự thay đổi và đang hướng tới sự hoàn thiện tổ chức bộ máy QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS, song chưa phù hợp với tình hình mới. Mặt hạn chế về hệ thống 

tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã bộc lộ những tồn tại 

và bất cập như: tổ chức bộ máy quản lý chưa hiệu quả vì chưa phân định rõ cụ thể 

chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác chuyên môn phòng, chống 

HIV/AIDS, còn chồng chéo giữa các cơ quan trong tổ chức QLNN từ trung ương 

xuống địa phương, chưa phát huy hiệu quả tối ưu trong quản lý. Hệ thống văn bản 

pháp quy trong QLNN về HIV/AIDS chưa đồng bộ, chưa tạo ra hành lang pháp lý 

đủ rộng cho công tác điều hành, quản lý việc phòng, chống HIV/AIDS, kinh phí 

cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách còn nhiều bất cập, trình 

độ quản lý của đội ngũ công chức còn nhiều hạn chế kể cả về lý luận cũng như về 

chuyên môn, thực tế QLNN trong hệ thống tổ chức đối với các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về HIV/AIDS và 

phòng, chống HIV/AIDS còn nhiều hạn chế, sự phối hợp giữa ngành y tế với các 

ngành khác như Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền cơ sở và 

giữa các địa phương với nhau chưa được tốt…; hoạt động quản lý và tạo công ăn 

việc làm cho người sau cai nghiện, sau khi phục hồi nhân phẩm chưa có kết quả 
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cao, tỷ lệ tái nghiện và tái tham gia hoạt động mại dâm không có xu hướng giảm 

nên việc lây nhiễm HIV/AIDS vẫn gia tăng từng ngày trên phạm vi cả nước, nhiệm 

vụ đặt ra đối với quản lý nhà nước về phòng chống HIV/AIDS là phải xác định rõ 

đối tượng quản lý để sớm tìm ra những chồng chéo, bất cập xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS phù hợp.  

Như vậy có thể nghĩ đến việc xây dựng hệ thống tổ chức theo cách xây 

dựng hệ thống tổ chức QLNN phòng, chống HIV/AIDS theo ngành dọc từ trung 

ương đến cơ sở, xã phường phù hợp với thực tế tại Việt Nam và phù hợp với tình 

hình diễn biến của dịch trong tình hình mới. Mặt khác cần tính đến việc xây dựng 

hệ thống tổ chức, Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực [95]. Bộ là tổ chức cơ cấu chính 

phủ, là cơ quan hành chính cấp Trung ương có chức năng nhiệm vụ QLNN về 

ngành, lĩnh vực [80].  

“Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng QLNN đối với ngành 

hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước; QLNN các lĩnh vực công thuộc 

ngành, lĩnh vực thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh 

nghiệp có vốn nhà nước theo qui định của pháp luật” [38]. Qui định chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, được sửa đổi bằng Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 36/2012/NĐ-CP Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Ở 

Việt Nam Bộ trưởng là thành viên Chính phủ đứng đầu và lãnh đạo một Bộ chịu 

trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý ngành, lĩnh vực 

trong phạm vi cả nước. Điều này giúp ta xác định rõ nhiệm vụ để hoàn thiện hệ 

thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam thì Bộ Y tế là đầu 

mối để thực hiện. Việc hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam phải được nhìn nhận trên nhiều quan điểm khác nhau, như: 

Quan điểm về toàn diện, Quan điểm về tồn tại và phát triển, Quan điểm về tổ chức 

bộ máy, Quan điểm về hệ thống tổ chức… Song trong khuôn khổ của đề tài hoàn 

thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, nghiên cứu 

sinh chủ yếu tập trung nghiên cứu về xây dựng hệ thống tổ chức. Cụ thể là: Hoàn 

thiện hệ thống tổ chức và tổ chức bộ máy về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. 

Về bản chất của hệ thống tổ chức khi thiết kế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
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nói chung, tổ chức bộ máy đa ngành, đa lĩnh vực nói riêng, hệ thống tổ chức theo 

ngành dọc, ngang phải chú ý và vận dụng phương pháp phân tích hệ thống 

(Systems analyse) [95]. Phân tích hệ thống là xác định đầy đủ các yếu tố, các bộ 

phận cấu thành, mối quan hệ giữa chúng cũng như mối liên hệ giữa hệ thống với 

môi trường, phân tích vị trí, chức năng của hệ thống tổ chức theo thứ bậc trong cấu 

trúc. Phân tích hệ thống tổ chức để làm rõ qui trình vận hành, điều khiển giữa các 

bộ phận cấu thành (hệ con) của hệ thống tổ chức có thể nhận định: “quan điểm và 

phương pháp hệ thống tổ chức là quan điểm và phương pháp nghiên cứu khoa học 

có thể nói và nên vận dụng vào nghiên cứu bộ máy nhà nước” [95, tr.22-23]. Ở nội 

dung này sẽ được vận dụng và nghiên cứu hệ thống tổ chức QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam.  

1.2.2. Những nội dung cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu  

 + Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống tổ chức, QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS nhằm làm rõ những vấn đề cần quan tâm như: các khái niệm về hệ 

thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS, về công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, các đặc trưng cơ bản của công tác QLNN, những kinh nghiệm của nước 

ngoài trong công tác tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS. Qua việc nghiên 

cứu lý luận những vấn đề trên, cần thiết chứng minh một luận thuyết rằng, hệ thống 

tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS là những vấn đề phức tạp, cần làm rõ 

về mặt lý luận để làm luận cứ cho việc xây dựng, hoạch định chiến lược về hệ thống 

tổ chức công tác quản lý từ thực tiễn tìm ra những bất cập, hạn chế trong quản lý 

điều hành. Mặt khác, cũng cần thiết nghiên cứu xem xét trên phương diện lý luận về 

cách thức tổ chức hệ thống cơ cấu QLNN chuyên ngành về phòng, chống 

HIV/AIDS đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn yêu cầu đặt ra. Có thể nói, 

hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS như hiện nay được xây dựng 

và tổ chức thực hiện là chưa đầy đủ và chưa phù hợp, còn nhiều hạn chế, chồng 

chéo, cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với lý luận khoa học hành 

chính công, cần có những hoạch định chiến lược quản lý cho phù hợp với lý luận 

khoa học để xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới phù hợp và hiệu quả hơn. 



 25

 + Trên cơ sở nền tảng lý luận nêu trên, cần phân tích, đánh giá thực trạng 

hoạt động của hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS với mục đích 

làm rõ những thành tựu và những hạn chế, làm rõ các yếu tố tác động chủ yếu ảnh 

hưởng đến hoạt động của hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS. 

Qua đó, đưa ra định hướng nghiên cứu vào việc xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ 

máy QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.  

+ Xác định trách nhiệm và những việc cần tiến hành thực hiện theo thẩm 

quyền của các cơ quan trung ương và địa phương để thúc đẩy công tác phòng, 

chống HIV/AIDS.  

+ Đề xuất hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam 

và cơ chế vận hành của bộ máy tổ chức nhằm xây dựng thành công mô hình hệ 

thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam một cách khoa 

học, hiệu quả, gọn nhẹ phù hợp với tình hình mới. 

1.2.3. Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình nghiên cứu  

Ngoài những khó khăn thông thường trong việc thu thập thông tin và chọn 

lọc nội dung nghiên cứu như: nghiên cứu về các hạn chế trong huy động và quản lý 

kinh phí, thời gian, nhân lực, địa điểm lựa chọn… cho thấy, khó khăn lớn nhất mà 

nghiên cứu gặp phải ngay khi mới tiến hành cuộc đánh giá này đó là sự ra đời như 

điều 3 quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế trong đó có việc sát nhập 

văn phòng thường trực phòng, chống AIDS và Vụ Y tế dự phòng thành Cục Y tế dự 

phòng và phòng, chống HIV/AIDS tại mục a-12 của Nghị định này tạo ra tâm lý 

“sự đã rồi” cho các cơ quan và cá nhân trong quá trình trao đổi và cung cấp thông 

tin, đặc biệt ở tuyến trung ương. Đối với bảng hỏi cho 61 tỉnh/thành phố, kết quả là 

chỉ có 46/61 tỉnh/thành phố đã trả lời và trong số 46 bảng trả lời này cũng có một số 

thông tin không được điền đầy đủ. Thực tế này cũng có tác động không nhỏ tới tâm 

lý của bản thân nghiên cứu sinh khi tiến hành công việc [36]. 

Một khó khăn nữa là, các địa phương không mặn mà với các hoạt động “dạng 

đánh giá” của chương trình, do vậy cũng ảnh hưởng đến chất lượng thông tin và sự 

cởi mở trong cộng tác với các đối tượng nghiên cứu. Thêm vào đó, sự bận rộn của 

người quản lý các Vụ, Viện, Cục ở Bộ Y tế và các Bộ, ngành, các đồng chí lãnh đạo 
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địa phương làm cho nghiên cứu sinh và cộng sự trong một số tình huống xin gặp 

không được đáp ứng với lý do hoặc bận, hoặc không gặp được đúng các đối tượng 

cần trao đổi dẫn đến sự thiếu đồng thuận trong thực hiện phỏng vấn và xin ý kiến 

cho vấn đề này.   

 Ngoài ra, việc nghiên cứu, đánh giá hệ thống tổ chức QLNN và năng lực của 

một cơ quan Chính phủ là một công việc rất khó khăn và mang tính nhạy cảm cao. 

Vì vậy, việc thu thập thông tin, số liệu và nhất là xử lý, phân tích các số liệu, kết quả 

nghiên cứu cũng có nhiều hạn chế do các nguyên nhân chủ quan và khách quan đã 

nêu trên. Trong khuôn khổ khả năng chuyên môn và năng lực của mình, nghiên cứu 

sinh đã hết sức cố gắng để tiến hành được cuộc đánh giá này một cách có chất 

lượng nhất, bảo đảm tối ưu trong điều kiện cho phép mà nghiên cứu sinh đề cập tới. 

 
Kết luận chương 1 

Qua nghiên cứu và phân tích đánh giá một số công trình nghiên cứu, đề tài 

trong và ngoài nước ở trên cho thấy đến nay chưa có một công trình nghiên cứu 

chuyên sâu đề tài Tiến sỹ về quản lý nhà nước đối với hệ thống tổ chức phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Các công trình, đề tài, bài viết chỉ đề cập đến một 

phần, một lĩnh vực, một số nội dung nào đó trong hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. Các tác phẩm nghiên cứu trong và ngoài nước khi đề cập đến vấn đề 

này còn sơ sài hoặc chỉ đề cập đến một phần, một lĩnh vực hay một khía cạnh nội 

dung nào đó của hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS. Trước yêu cầu và 

tính chất nghiêm trọng bùng phát của đại dịch HIV/AIDS, thực tiễn xã hội đặt ra, 

Nghiên cứu sinh đã chọn nghiên cứu đề tài Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới với mong muốn đóng góp 

những nhận định khoa học, vận dụng lý thuyết quản lý nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý nhà nước cho hoàn thiện hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS trong 

giai đoạn mới hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đặt ra.   
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN MỚI  

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

2.1.1. Khái niệm về HIV/AIDS  

SIDA: Theo tiếng pháp: Syndrôm Dé Immuno Deficince Aquise 

HIV:Theo tiếng Anh: (Human immunodeficiency virus 

AIDS: Theo tiếng Anh Aquired Immuno Deficiency. 

HIV là cụm từ viết tắt của tiếng Anh chỉ loại virus gây suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người. Khi xâm nhập vào cơ thể HIV sẽ phá hủy dần hệ thống miễn 

dịch làm cho cơ thể suy yếu và cuối cùng là mất khả năng chống lại bệnh tật. AIDS 

là cụm từ viết tắt của tiếng Anh có nghĩa là: “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải”, dùng để chỉ giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV, ở giai đoạn này hệ 

thống miễn dịch của cơ thể đã suy yếu nên người nhiễm HIV dễ dàng mắc các bệnh 

như: ung thư, viêm phổi, lao, viêm da, lở loét toàn thân hoặc suy kiệt. Những bệnh 

này nặng dần lên có thể dẫn đến cái chết [81].  

2.1.2. Quan niệm về quản lý nhà nước 

Để làm rõ QLNN trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS cần làm rõ quan 

niệm về QLNN.  

Hiện nay, có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản lý, có quan niệm cho rằng 

quản lý là cai trị; cũng có quan niệm cho rằng quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ 

huy. Quan niệm chung nhất về quản lý được nhiều người chấp nhận đưa ra như sau: 

Quản lý là sự tác động định hướng bất kỳ lên một hệ thống nào đó nhằm trật tự hóa 

và hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất định. Quan niệm này 

không những phù hợp với hệ thống máy móc thiết bị, cơ thể sống mà còn phù hợp 

với một tập thể người, một tổ chức hay một cơ quan nhà nước. Hiểu theo góc độ 

hành động, quản lý là điều khiển và được phân thành 3 loại. Các loại hình này giống 

nhau là đều do con người điều khiển nhưng khác nhau về đối tượng quản lý. 

Loại hình thứ nhất là, việc con người điều khiển các vật hữu sinh không phải 

con người để bắt chúng phải thực hiện ý đồ của người điều khiển. Loại hình này 
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được gọi là quản lý sinh học, quản lý thiên nhiên, quản lý môi trường... Ví dụ con 

người quản lý vật nuôi, cây trồng... 

Loại hình thứ hai là, việc con người điều khiển các vật vô tri vô giác để bắt 

chúng thực hiện ý đồ của người điều khiển. Loại hình này được gọi là quản lý kỹ 

thuật. Ví dụ, con người điều khiển các loại máy móc... 

Loại hình thứ ba là, việc con người điều khiển con người. Loại hình này 

được gọi là quản lý xã hội (hay quản lý con người). Quản lý xã hội được Mác coi là 

chức năng quản lý đặc biệt được sinh ra từ tính chất xã hội hoá lao động.  

Hiện nay, khi nói đến quản lý, thường người ta chỉ nghĩ đến quản lý xã hội. 

Vì vậy, sau đây chúng ta chỉ nghiên cứu loại hình quản lý thứ ba này, tức là quản lý 

xã hội. Từ đó có thể đưa ra khái niệm quản lý theo nghĩa hẹp (tức là quản lý xã hội) 

như sau: Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi 

hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích 

đã đề ra và đúng ý chí của người quản lý. 

Quản lý xã hội là một yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu trong đời 

sống xã hội. Xã hội phát triển càng cao thì vai trò của người quản lý càng lớn và nội 

dung quản lý càng phức tạp. Trong công tác quản lý có rất nhiều yếu tố tác động, 

nhưng đặc biệt lưu ý tới 5 yếu tố sau đây: 

Thứ nhất, yếu tố xã hội hay yếu tố con người. Yếu tố này xuất phát từ bản 

chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Mọi sự phát triển của xã hội đều 

thông qua hoạt động của con người. Các cơ quan, các viên chức lãnh đạo quản lý 

cần phải giải quyết một cách đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực lực các mối quan 

hệ xã hội giữa người và người trong mọi lĩnh vực hoạt động QLNN. 

Thứ hai, yếu tố chính trị. Yếu tố chính trị trong quản lý đòi hỏi những người 

quản lý phải quán triệt tư tưởng, phải biết mình quản lý cho giai cấp nào, cho nhà 

nước nào mà xác định theo chủ trương, chính sách nào. 

Thứ ba, yếu tố tổ chức. Tổ chức là khoa học về sự thiết lập các mối quan hệ 

giữa những con người để thực hiện một công việc quản lý. Đó là sự sắp đặt một hệ 

thống bộ máy quản lý, quy định chức năng và thẩm quyền cho từng cơ quan trong 

bộ máy ấy. 
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Thứ tư, yếu tố quyền uy. Quyền uy là thể thống nhất giữa quyền lực và uy tín 

trong quản lý. Quyền lực là công cụ để quản lý bao gồm một hệ thống pháp luật, 

điều lệ quy chế, nội quy, kỷ luật, kỷ cương... Uy tín là phẩm chất đạo đức và bản 

lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực, biết tổ chức và điều hành công 

việc trung thực, thẳng thắn, có lối sống lành mạnh, khả năng đoàn kết, phong cách 

dân chủ tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, nói đi đôi với làm, được quần 

chúng tín nhiệm. Chỉ có quyền lực hoặc chỉ có uy tín thì chưa đủ để quản lý, người 

quản lý cần có cả hai mặt thì quản lý mới đạt hiệu quả. 

Thứ năm, yếu tố thông tin. Trong quản lý, thông tin là nguồn, là căn cứ để ra 

quyết định quản lý nhằm mang lại hiệu quả. Không có thông tin chính xác và kịp 

thời, người quản lý sẽ bị tụt hậu, không bắt kịp sự phát triển của xã hội. 

Trong 5 yếu tố trên, yếu tố xã hội, yếu tố chính trị là yếu tố xuất phát, là mục 

đích chính trị của quản lý; còn tổ chức, quyền uy, thông tin là 3 yếu tố biện pháp kỹ 

thuật và nghệ thuật quản lý. 

Trong hệ thống các chủ thể quản lý xã hội, Nhà nước là chủ thể duy nhất 

quản lý xã hội toàn dân, toàn diện bằng pháp luật. Cụ thể như sau: 

- Nhà nước quản lý toàn dân là nhà nước quản lý toàn bộ những người sống 

và làm việc trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm công dân và những người không phải là 

công dân. 

Nhà nước quản lý toàn diện là nhà nước quản lý toàn bộ các lĩnh vực của đời 

sống xã hội theo nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; 

có nghĩa là, các cơ quan quản lý điều chỉnh mọi khía cạnh hoạt động của xã hội trên 

cơ sở pháp luật quy định. 

 - Nhà nước quản lý bằng pháp luật là nhà nước lấy pháp luật làm công cụ xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật theo luật định một cách nghiêm minh. Vậy, QLNN 

là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà 

nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm 

duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật và thực hiện chức năng 

và nhiệm vụ của Nhà nước. 

Quản lý xã hội là thực hiện các chức năng tổ chức nhằm tạo những điều kiện 

cần thiết để đạt những mục đích đề ra trong quá trình hoạt động chung của con 
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người trong xã hội. Vì vậy, từ khi xuất hiện nhà nước, quản lý xã hội được Nhà 

nước đảm nhận, nhưng, quản lý xã hội không chỉ do Nhà nước với tư cách là một tổ 

chức chính trị đặc biệt thực hiện, mà còn do tất cả các bộ phận khác cấu thành hệ 

thống chính trị thực hiện như: các chính đảng, tổ chức xã hội... Ở góc độ hoạt động 

kinh tế, văn hoá - xã hội, chủ thể quản lý xã hội còn là gia đình, các tổ chức tư nhân. 

QLNN là các công việc của Nhà nước, được thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà 

nước; cũng có khi do nhân dân trực tiếp thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu hoặc do 

các tổ chức xã hội, các cơ quan xã hội thực hiện nếu được Nhà nước giao quyền 

thực hiện chức năng nhà nước. QLNN thực chất là sự quản lý có tính chất nhà 

nước, do Nhà nước thực hiện thông qua bộ máy nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà 

nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Chính phủ là hệ thống cơ quan 

được thành lập để chuyên thực hiện hoạt động QLNN. 

2.1.3. Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước 

Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của cơ quan thực thi 

quyền lực nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời 

sống xã hội theo quy định của pháp luật, đó là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các 

cấp. Tuy hệ thống các cơ quan: quyền lực, xét xử và kiểm sát thực hiện quyền lập 

pháp và tư pháp không thuộc hệ thống quản lý hành chính nhà nước nhưng trong cơ 

chế vận hành của nó cũng có công tác hành chính như chế độ công vụ, công tác tổ 

chức cán bộ... và phần công tác này cũng phải tuân thủ những quy định thống nhất 

của nền hành chính nhà nước. 

Quyền hành pháp có 2 nội dung: Một là, lập quy được thực hiện bằng việc 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện pháp luật; Hai là, 

quản lý hành chính nhà nước tức là tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động kinh 

tế - xã hội để đưa luật pháp vào đời sống xã hội. Các cơ quan hành chính nhà nước 

thực thi quyền hành pháp, không có quyền lập pháp và tư pháp, nhưng góp phần 

quan trọng vào quá trình lập pháp và tư pháp. Như vậy, tổ chức và hoạt động hành 

chính có phạm vi rộng hơn việc thực thi quyền hành pháp. Nhà nước quản lý đất 

nước bằng pháp luật chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật là thể chế hoá đường lối, 

chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất 

trong cả nước; tuân theo pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng.  
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Như vậy, có thể hiểu: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi 

quyền hành pháp của Nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng 

quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của 

con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm 

thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, do các cơ quan trong hệ 

thống quản lý hành chính từ Chính phủ ở Trung ương xuống Uỷ ban nhân dân các 

cấp ở địa phương tiến hành.  

Từ khái niệm về quản lý hành chính nhà nước như trên, chúng ta thấy quản 

lý hành chính có 3 nội dung sau: 

Quản lý hành chính nhà nước là sự hoạt động thực thi quyền hành pháp. 

Hành pháp là một trong ba quyền của quyền lực nhà nước thống nhất mang tính 

quyền lực chính trị. Chính phủ với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất (cơ quan 

chấp hành của Quốc hội) thực hiện quyền hành pháp cao nhất đối với toàn dân, toàn 

xã hội. Nhưng, Chính phủ thực hiện chức năng của mình thông qua hệ thống thể 

chế hành chính của nền hành chính nhà nước cao nhất. Hành pháp là quyền lực 

chính trị; quản lý hành chính nhà nước là thực thi quyền hành pháp, nó phục tùng và 

phục vụ quyền hành pháp nhưng bản thân nó không phải là quyền lực chính trị. 

Quản lý hành chính là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh. Trong quản lý 

hành chính nhà nước, chức năng tổ chức là quan trọng nhất vì không có tổ chức 

thì không thể quản lý được. Nhà nước phải tổ chức như thế nào để mọi người đều 

có vị trí tích cực đối với xã hội, góp phần tạo ra lợi ích cho xã hội. Điều chỉnh là 

quy định về mặt pháp lý thể hiện bằng các quyết định quản lý về quy tắc, tiêu 

chuẩn, biện pháp,... nhằm tạo ra sự phù hợp giữa chủ thể và khách thể quản lý, tạo 

sự cân bằng, cân đối giữa các mặt hoạt động của quá trình xã hội và hành vi hoạt 

động của con người. 

Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động bằng quyền lực nhà nước. Sự 

tác động bằng quyền lực nhà nước là sự tác động bằng pháp luật theo nguyên tắc 

pháp chế. Quyền lực nhà nước mang tính mệnh lệnh đơn phương và tính tổ chức rất 

cao. Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước 

pháp luật. 
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Cải cách nền hành chính cũng được đề cấp đến trong việc xây dựng hoàn 

thiện hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước nói chung và đối với lĩnh vực 

phòng chống HIV/AIDS nói riêng: cải cách nền hành chính nhà nước mà mục tiêu 

xây dựng nền hành chính, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước 

hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của Nhà nước về tổ chức bộ 

máy phòng, chống HIV/AIDS góp phần thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng 

hướng, phục vụ đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa sống, làm việc theo 

pháp luật vì thế tiến tới xây dựng hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS đảm 

bảo các yêu cầu trên [49].  

Muốn vậy không thể chỉ sửa đổi cục bộ, chắp vá mà tạo ra sự biến đổi căn 

bản, có hệ thống nền hành chính trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị, cải cách sâu 

nền hành chính [110, tr.81].  

  Theo cuốn Thuật ngữ hành chính: QLNN là thuật ngữ để chỉ:“Hoạt động 

nhằm thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại của Nhà nước trên cơ sở các quy luật 

phát triển xã hội nhằm mục đích ổn định phát triển đất nước” [110, tr.55]. Từ 

những quan niệm trên, trong luận án nghiên cứu này có thể hiểu và sử dụng: QLNN 

là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước trong hệ thống tổ chức bộ máy ở đây 

chính là tổ chức bộ máy cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, mang tính quyền 

lực nhà nước sử dụng luật pháp, cụ thể là Luật Phòng, chống HIV/AIDS nhằm điều 

chỉnh hành vi hoạt động của con người trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm thỏa 

mãn nhu cầu hợp pháp, duy trì sự ổn định và phát triển xã hội đảm bảo cho hoạt 

động tổ chức phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả [81].  

2.1.4. Khái niệm về hệ thống tổ chức 

Hệ thống là tập hợp các phần tử tương tác được tổ chức nhằm thực hiện một 

mục đích xác định. Áp dụng định nghĩa này vào các tổ chức ta cần chính xác hoá 

một số khái niệm: Các phần tử ở đây tập hợp các phương tiện, vật chất và nhân lực. 

Tổ chức tạo thành một hệ thống mở, nghĩa là liên hệ với một môi trường, một số 

phần tử của hệ thống có sự tương tác với bên ngoài (cung ứng, thương mại,…). Có 

thể nói việc xây dựng hệ thống trong tổ chức rất quan trọng để đạt mục tiêu như xây 

dựng hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. 
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Về tổ chức, có nhiều định nghĩa khác nhau về "Tổ chức", một định nghĩa có 

ý nghĩa triết học sâu sắc: "Tổ chức, nói rộng là cơ cấu tồn tại của sự vật. Sự vật 

không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố thuộc nội 

dung. Tổ chức vì vậy là thuộc tính của bản thân các sự vật". Định nghĩa này bao 

quát cả phần tự nhiên và xã hội loài người. Thái Dương hệ là một tổ chức, tổ chức 

này liên kết mặt trời và các thiên thể có quan hệ với nó, trong đó có Trái đất. Bản 

thân Trái đất cũng là một tổ chức, cơ cấu phù hợp với vị trí của nó trong Thái 

Dương hệ. Giới sinh vật cũng có một tổ chức chặt chẽ bảo đảm sự sinh tồn và thích 

nghi với môi trường để không ngừng phát triển. Từ khi xuất hiện loài người, tổ 

chức xã hội loài người cũng đồng thời xuất hiện. Tổ chức ấy không ngừng hoàn 

thiện và phát triển cùng với sự phát triển của nhân loại. Theo nghĩa hẹp đó, tổ chức 

là một tập thể của con người tập hợp nhau lại để thực hiện một nhiệm vụ chung 

hoặc nhằm đạt tới một mục tiêu xác định của tập thể đó. 

Theo Chester I. Barnard thì, tổ chức là một hệ thống những hoạt động hay 

nỗ lực của hai hay nhiều người được kết hợp với nhau một cách có ý thức. Nói cách 

khác, khi người ta cùng nhau hợp tác và thoả thuận một cách chính thức để phối 

hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những mục tiêu chung thì một tổ chức sẽ 

được hình thành. 

Vai trò của tổ chức: Tổ chức có vai trò to lớn đối với hoạt động của con 

người và xã hội. Tổ chức tạo ra sự thống nhất và nhân sức mạnh của tập thể và mỗi 

người lên gấp bội. V.I.Lênin ví như điểm tựa trong vật lý của Acsimet: “Nếu cho tôi 

một điểm tựa, tôi có thể bẩy được trái đất lên”, Lênin đưa ra luận điểm: “Hãy cho 

tôi một tổ chức những con người cách mạng, và chúng tôi sẽ đảo nước Nga lên”. 

Lênin kêu gọi “Hãy tổ chức, tổ chức và tổ chức” [69].  

Khái niệm tổ chức được Hồ Chí Minh nhận định: “Chính sách đúng là nguồn 

gốc của thắng lợi, Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, 

phải đấu tranh. 

Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó 

là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ” [72, tr.203]. Những nội dung 

này cũng được PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri phân tích, đánh giá rất rõ trong cuốn sách 
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các nội dung quan trọng về tổ chức, lý thuyết tổ chức quản lý như Chester Barnard 

nhà hành chính người Mỹ, hoặc lý thuyết tổ chức cổ điển như: F.Taylor… [112].  

Đổi mới tổ chức là trường hợp cơ quan hành chính nhà nước chịu trách 

nhiệm tạo ra một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể thay thế mục tiêu "công" bằng các 

mục tiêu của "tổ chức" hoặc "tư nhân". Điều này có thể dẫn đến sự mở rộng tổ chức 

để tối đa hóa ngân sách hoặc quyền lực hoặc bất kỳ giá trị nào khác của tổ chức. 

Trong những trường hợp như thế hành động của Nhà nước để hiệu chỉnh sự thành 

công hay thất bại quản lý nhà nước về lĩnh vực này [48 tr.31]. 

Có thể nói vai trò quan trọng của việc xác định một tổ chức để tổ chức nó và 

tổ chức xây để xây dựng đội ngũ cán bộ đã được Hồ Chủ Tịch của chúng ta đánh giá 

nhận định là mấu chốt và là nhân tố quyết định cho sự thành công từ đó để quyết định 

cho việc tổ chức công việc, nơi làm việc và lựa chọn cán bộ đúng chuyên môn sở 

trường nhằm phát huy hiệu quả của mục tiêu. Đây là một trong những vấn đề then 

chốt và mang tính quyết định để tổ chức đó được tồn tại hay phát triển đạt mục tiêu 

quản lý của tổ chức đó. Từ ý nghĩa mang tính quyết định, quan trọng đó đặt ra yêu 

cầu muốn quản lý và hướng tới kìm chế, hướng tới khống chế hoàn toàn đại dịch 

HIV/AIDS thì phải tổ chức, tổ chức lại hệ thống tổ chức QLNN về phòng chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam một cách nghiêm túc, khoa phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam 

nhằm xây dựng được một hệ thống tổ chức mới đáp ứng yêu cầu của quản lý. 

2.1.5. Cơ sở pháp lý để có hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS 

Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau từ năm 1987 đến nay, hệ thống tổ chức 

QLNN đối với lĩnh vực này vẫn chưa thống nhất và chưa đồng bộ. Cụ thể, tại 

Quyết định số 528-QĐ/BYT ngày 24/5/1987 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì hệ thống 

tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được thành lập và có tên gọi là Tiểu ban phòng, 

chống SIDA [14]. 

Ngày 6 tháng 10 năm 1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định 

358/CT về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống bệnh SIDA ở Việt Nam. 

Trước sự bùng nổ của đại dịch HIV/AIDS, Đảng và Nhà nước ta đã sớm 

nhận thấy nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, coi phòng, chống AIDS là nhiệm vụ ưu tiên. 

Chính phủ đã thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS để tập trung sự chỉ 

đạo, liên kết các bộ, ngành đoàn thể nhân dân nhằm động viên toàn xã hội tham gia 
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phòng chống. Trước tình hình đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 

52-CT/TW ngày 11 tháng 3 năm 1995 về lãnh đạo công tác phòng chống AIDS.  

 Trước tình hình tăng nhanh của đại dịch HIV/AIDS ngày 5 tháng 5 năm 

1995 Chính phủ đã có Nghị quyết số 20/CP về việc đẩy mạnh công tác phòng, 

chống nhiễm HIV/AIDS.  

 Ngày 31 tháng 5 năm 1995 Pháp lệnh phòng, chống vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người gọi tắt (HIV/AIDS) được ban hành. Đến 

ngày 1 tháng 6 năm 1996 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/CP hướng dẫn thi 

hành Pháp lệnh phòng chống vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

ở người (HIV/AIDS). 

 Ngày 24 tháng 12 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

1122/1997/QĐ-TTg về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Quốc 

gia phòng, chống AIDS và của Tổ chức làm công tác phòng, chống AIDS ở các 

ngành, các cấp [99].  

 Ngày 11 tháng 12 năm 1998 Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có công văn 

gửi Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS, Công văn số 380/TCCB-TCBC thoả 

thuận về việc ban hành thông tư hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của tổ chức làm công tác phòng chống AIDS ở các ngành, các cấp. 

 Ngày 22 tháng 12 năm 1998 Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS ban hành 

Thông tư số 946/1998/TT-UB hướng dẫn thực hiện Quyết định 1122/1997/QĐ-TTg 

ngày 24/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của tổ chức làm công tác phòng, chống AIDS ở các ngành, các cấp [99]. 

 Ngày 5 tháng 6 năm 2000 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 61/QĐ-TTg 

về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma 

tuý, mại dâm đến ngày 10 tháng 10 năm 2000 Uỷ ban Quốc gia đã ban hành Quyết 

định số 01/QĐ-UBQG 61 về việc ban hành quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm [100]. 

Để chủ động trong vấn đề quản lý giám sát, tư vấn, chăm sóc, điều trị, truyền 

thông, xét nghiệm… phù hợp với tình hình phát triển của đại dịch HIV/AIDS, Bộ Y 

tế đã có Quyết định 25/2005/QĐ-BYT ngày 5 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành 

"Quy chế chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, 

chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" [24]. 
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 Thực hiện Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm [37]. 

 Ngày 14 tháng 8 năm 2007 Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm có Quyết định số 07 về việc “Ban hành quy 

chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn 

ma tuý, mại dâm". 

 Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 11/3/1995 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo công tác phòng chống AIDS [7]. 

 Nghị quyết số 20/CP ngày 05/5/1995 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công 

tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS [34]. 

 Pháp lệnh Phòng chống nhiễm Virus HIV/AIDS, ngày 31/5/1995 của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội [129]. 

 Nghị định số 34/CP, ngày 01/6/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Pháp lệnh phòng, chống nhiễm virus HIV/AIDS, ngày 31/5/1995 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội [35]. 

 Quyết định số 1122/1997/QĐ-TTg, ngày 24/12/1997 của Thủ tướng Chính 

phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS và tổ chức làm công tác phòng chống AIDS ở các ngành, các cấp [99]. 

 Thông tư số 946/1998/TT-UB, ngày 22/12/1998 của Uỷ ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1122/1997/QĐ- TTg ngày 

24/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tổ chức làm công tác phòng chống 

AIDS ở các ngành, các cấp [125]. 

 Quyết định số 338/2001/QĐ- BYT, ngày 08/02/2001 của Bộ Y tế ban hành 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực chống AIDS [19]. 

 Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg, ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến 

năm 2010 và tầm nhìn 2020 [101]. 

 Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT, ngày 05/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

phòng chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” [24]. 
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 Luật số 64/2006/QH11, ngày 01/01/2007 của Quốc hội về phòng chống 

HIV/AIDS [81]. 

 Quyết định số 2366/QĐ-BYT, ngày 04/7/2007 của Bộ Y tế về việc kiện toàn 

Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm [26]. 

 Quyết định số 07/QĐ-PCAIDSMT,MD, ngày 14/8/2007 của Uỷ ban Quốc 

gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành kèm 

theo Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống 

tệ nạn ma tuý, mại dâm [127]. 

 Chương trình hành động tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế trong 

phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 của Bộ Y tế năm 2007. 

2.1.6. Nhận thức chung của các cấp chính quyền đối với công tác phòng 

chống HIV/AIDS 

Quan điểm chung của Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công cuộc phòng, 

chống HIV/AIDS: “... Là trách nhiệm của mỗi người, của mỗi gia đình, mỗi tổ chức 

và của toàn xã hội...” và “... phòng, chống HIV/AIDS phải được coi trọng là nhiệm 

vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, cần phải tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy 

mạnh việc huy động toàn xã hội tham gia... ”, “...tích cực huy động sự đóng góp của 

toàn xã hội, mở rộng hợp tác nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế 

cho nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS...; khuyến khích các đoàn thể chính trị - xã 

hội, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia phòng, 

chống HIV/AIDS; tiến tới thành lập các tổ chức xã hội phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam...” [7], [10]. 

Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Hà 

Nội đã đạt được những kết quả quan trọng: nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần 

chúng nhân dân về HIV/AIDS đã tăng lên rõ rệt; sự kỳ thị, xa lánh và phân biệt đối 

xử liên quan đến HIV/AIDS đã giảm. Nhiều cơ quan, đoàn thể và người dân ở cộng 

đồng đã thấy rõ trách nhiệm của mình, tự giác và chủ động tham gia các hoạt động 

phòng chống HIV/AIDS. Công tác tuyên truyền được nâng cao, từng bước đi vào 

chiều sâu. Mạng lưới cộng tác viên và cán bộ chuyên trách có nhiều cố gắng trong 

công tác quản lý, tư vấn, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Hệ thống tư vấn đã 

được kiện toàn và ở các cơ sở y tế, tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận với 

những thông tin về HIV/AIDS. 
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Tuy nhiên, hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam vẫn chưa đủ 

mạnh để có thể ngăn chặn được nguy cơ đại dịch HIV/AIDS đang tiềm ẩn trong đời 

sống xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là: một số cấp uỷ đảng, chính 

quyền chưa có sự đầu tư lãnh đạo, quản lý tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, 

hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác 

này chủ yếu còn kiêm nhiệm, vừa thiếu, vừa yếu về chuyên môn, nguồn lực đầu tư 

còn thấp so với yêu cầu, chưa huy động được sự đóng góp của các tổ chức, cơ quan, 

doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, do đó, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để 

đủ sức đương đầu với nguy cơ đại dịch HIV/AIDS. 

Để tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới, yêu 

cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước triển khai 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ [108]: 

+ Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của các cấp uỷ đảng, chính quyền quy 

định rõ trách nhiệm, vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, 

xã hội, cá nhân người đứng đầu cơ quan đơn vị đối với công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trong tình hình mới; thường xuyên giám sát, theo dõi diễn biến tình hình 

dịch HIV/AIDS trên địa bàn trong cả nước. Từ đó có kế hoạch thực hiện các giải 

pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời và gắn hoạt động phòng chống HIV/AIDS với công 

tác phòng chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm; đưa các mục tiêu phòng chống 

HIV/AIDS vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. 

+ Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác phòng chống HIV/AIDS 

từ trung ưng đến tỉnh thành, quận huyện, xã, phường, thị trấn. Mở rộng đội ngũ 

cộng tác viên, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong phòng chống 

HIV/AIDS. Có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ trong hệ thống làm 

công tác phòng, chống HIV/AIDS, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo 

cho hoạt động hiệu quả. 

+ Đẩy mạnh và đa dạng hoá hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục đến 

từng gia đình, từng người dân, chú trọng quan tâm tới đối tượng thanh thiếu niên, 

nhất là những người có nguy cơ lây nhiễm cao; động viên, khuyến khích, tạo điều 

kiện để những người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ thấy rõ trách nhiệm, tự giác 
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tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Chống kỳ thị, phân 

biệt, đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS. 

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hoá phòng chống HIV/AIDS, huy động sự đóng 

góp của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng sự hợp tác, tranh 

thủ sự giúp đỡ của Trung ương và các tổ chức quốc tế. Xây dựng cơ chế, chính sách 

đáp ứng cao yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS; hỗ trợ một phần kinh phí 

điều trị cho đối tượng trong diện chính sách, bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn 

cảnh đặc biệt; khuyến khích, động viên, chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, nhân viên 

y tế làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS và tham gia hoạt động 

phòng chống HIV/AIDS. 

+ Trên cơ sở triển khai đồng bộ, có kế hoạch các nhiệm vụ trên, phấn đấu 

trong giai đoạn 2006-2010 phải đạt được các mục tiêu: 

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn dưới 0,35% dân số và giảm 

dần vào những năm sau đó [144]. 

Giảm tác động của dịch HIV/AIDS đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, Chỉ thị của Đảng; xây 

dựng cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của công tác phòng chống HIV/AIDS 

ở Việt Nam trong tình hình mới. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 

trong toàn Đảng, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả. 

2.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THIẾT LẬP HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

Dịch HIV/AIDS ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự nghiên cứu 

nghiêm túc và hoàn thiện bổ sung các văn bản QLNN về lĩnh vực này để đảm bảo 

đáp ứng, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, thời kỳ hội nhập và phát triển gắn 

với quan hệ quốc tế ở nước ta. 

Sớm nhận thức rõ vai trò to lớn của pháp luật trong hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS, ngay từ trước thời điểm đại dịch HIV bùng phát trong nhóm những 

người nghiện chích ma tuý. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/1992/NĐ-CP 

ngày 18/12/1992 quy định những vấn đề về phòng, chống HIV và SIDA. Đây được 

coi là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 
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Nam, khởi đầu cho việc xây dựng hệ thống văn bản quy định cơ cấu tổ chức bộ máy 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam [33].  

Mặc dù hệ thống tổ chức luôn có sự thay đổi liên tục từ tên gọi đến chức 

năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động phòng, chống HIV/AID và chính vì sự thay 

đổi liên tục đó mà hơn 20 năm qua, mặc dù đã có nhiều thay đổi tiến bộ trong quản 

lý, ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS nhưng hệ thống tổ chức bộ máy phòng, chống đại 

dịch HIV/AIDS vẫn tồn tại sự chồng chéo, thiếu thống nhất đồng thuận và thiếu sự 

ổn định trong quản lý điều hành.  

Với đặc tính bùng phát của đại dịch HIV/AIDS không loại trừ một ai trong 

xã hội, mọi người ai cũng có thể mắc phải, vì vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác 

phòng, chống HIV/AIDS phải được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn cũng 

như hiểu biết về xã hội, biết phát huy, huy động được tất cả các tổ chức xã hội trong 

nước và quốc tế cùng các tầng lớp nhân dân chung tay tham ra tích cực vào hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS từ nhân lực, tài lực, vật lực tham gia vào hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo mục tiêu“giữ vững cam kết, quyết tâm ngăn 

chặn AIDS”. Đây là vai trò, tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống phòng, 

chống HIV/AIDS một cách khoa học đảm bảo vừa có cán bộ chuyên trách từ trung 

ương đến cơ sở, xã phường, thôn bản, vừa đảm bảo tính khách quan, huy động được 

tất cả mọi người tham gia một cách tự nguyện và có trách nhiệm; phù hợp với thực 

tiễn của Việt Nam và phù hợp với tính khách quan của tình hình dịch HIV/AIDS 

đúng với tinh thần chỉ đạo và cam kết từ các nhà quản lý và sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam [133]. 

Theo Nghị định 49/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2003 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế thì 

HIV/AIDS là một trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Luật nêu 

rõ: Bảo vệ sức khỏe là sự nghiệp của toàn dân, tất cả công dân có nghĩa vụ thực 

hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về bảo vệ sức khỏe nhân dân để 

giữ gìn sức khỏe cho mình và cho mọi người [36].  

Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 xác định rõ: “phòng, chống 

HIV/AIDS là nhiệm vụ của mỗi người, mỗi gia đình và của toàn xã hội, Nhà nước 

có chính sách và biện pháp kịp thời để đảm bảo việc phòng, chống HIV/AIDS có 
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hiệu quả”. Cụ thể, trong Điều 7 của Luật quy định rõ, cơ quan QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS là:  

- Chính phủ thống nhất QLNN về phòng, chống HIV/AIDS. 

- Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong thực hiện QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS. 

- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện QLNN về phòng, chống HIV/AIDS 

trong phạm vi địa phương mình. Có thể nói Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam 

rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhất là việc ban hành riêng 

Luật về phòng, chống HIV/AIDS [81]. 

2.3. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUẢN LÝ 

PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

2.3.1. Kinh nghiệm tại Thái Lan 

Thái Lan là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong giai 

đoạn đầu của đại dịch AIDS. Tuy nhiên, nước này công khai giải quyết các vấn đề 

và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa. Những biện pháp này đã được 

công nhận đem lại hiệu quả trong việc giảm số lượng ca nhiễm HIV. Sự thành công 

của công tác phòng, chống và kiểm soát các chiến dịch tại Thái Lan đã được quốc tế 

thừa nhận.  

Bí mật của Thái Lan trong việc ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của HIV là 

gì? Nó có thể được hiểu và thực hiện một cách đơn giản: thừa nhận vấn đề, hành 

động để giải quyết vấn đề và thực hiện các can thiệp thích hợp. Các nhận thức về 

HIV/AIDS như là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia đã làm cho nó hợp lý để 

huy động tất cả tài nguyên quốc gia nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa. Sự thành 

công của chương trình HIV/AIDS tại Thái Lan có thể đạt được trực tiếp do đã sử 

dụng đa dạng các nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, kiến thức chuyên môn 

của toàn quốc gia để đẩy lùi và ngăn chặn đại dịch. Điều này cho thấy, Chính phủ 

Thái Lan đã rất trách nhiệm trong mọi lĩnh vực và HIV/AIDS không chỉ là một vấn 
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đề về y tế, nó là vấn đề của mỗi người trong mỗi cộng đồng và tất cả các lĩnh vực xã 

hội, bao gồm giáo dục, lao động, công nghiệp và quân sự.  

2.3.2. Kinh nghiệm tại Trung Quốc 

Trung Quốc được ước tính có số lượng người nghiện chích ma túy nhiều 

nhất thế giới với 240 triệu người. Tình trạng lây nhiễm HIV trong người trưởng 

thành ở Trung Quốc chiếm 0,1% dân số và số lượng những bệnh nhân này chiếm 

12,3% trong tổng số IDU trong nước. Với mô hình ngăn chặn nhằm kiểm soát sự 

lây lan HIV qua cộng đồng người nghiện chích ma túy bằng cách tập trung kiểm 

soát lượng thuốc và thực thi luật pháp, giảm cầu nhằm tập trung phục hồi chức 

năng cho người nghiện với 31 chi nhánh đang hoạt động ở tỉnh Vân Nam và tỉnh 

Quảng Tây.  

Trước hết là, tăng cường hoạt động tổng hợp nghiên cứu kết quả xét 

nghiệm đa khu vực, sau đó gia tăng công tác quản lý và các công tác kỹ thuật cũng 

như cung cấp các gói chương trình giảm thiểu tác hại nhằm giải quyết được nhu 

cầu ở khu vực. Từ năm 2010, 44 chương trình được đưa vào hoạt động dưới sự 

giám sát của Tổ chức Y tế thế giới. Kết quả là, số lượng IDU được hưởng lợi từ 

chương trình giảm thiểu tác hại của của HAARP đã tăng từ 6.900 người năm 2009 

lên 8.000 năm 2011. 

2.3.3. Kinh nghiệm tại Myanma 

Từ năm 2008, ước tính có khoảng 75.000 người sử dụng phương thức truyền 

thuốc trực tiếp qua ống tiêm ở Myanma, 91,7% trong số đó sử dụng heroin, còn lại 

là các chất gây nghiện chiết xuất từ cây anh túc. Số liệu đáng lo ngại trên là hậu quả 

của nền công nghiệp trồng anh túc đang nở rộ ở Myanma chỉ sau Ápganíttăng. Số 

người trưởng thành lây nhiễm HIV chiếm 0,6% dân số và chiếm 36,3% trong số 

IDU là một trong những con số cao nhất trên thế giới. HAARP đang hỗ trợ 10 chi 

nhánh ở Myanma với mục tiêu tăng cường triệt để các hoạt động tiếp cận cộng 

đồng, từ đó phát hiện ra mối liên hệ giữa giới tính xung quanh sự lây nhiễm HIV, 

cải thiện việc quản lý tình trạng lây nhiễm ở mức độ cộng đồng và củng cố sự hợp 

tác của quốc gia này với các đơn vị của HAARP trong khu vực nhằm tạo một khối 

hoạt động thống nhất. Hiện tại, các chương trình của HAARP ở Myanma đã tiếp 

cận được 6.000 UCD. Các chương trình của HAARP ở địa phương cũng đã bắt đầu 
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tuyển các nhân viên nữ trong các hoạt động tiếp cận cộng đồng. Kết quả cho thấy, 

việc làm trên rất có hiệu quả trong công tác tiếp cận các UCD nữ. 

2.3.4. Kinh nghiệm có thể vận dụng vào quá trình hoàn thiện hệ thống 

bộ máy quản lý nhà nước trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam 

Kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam và kinh nghiệm từ các 

quốc gia về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho chúng ta nhiều bài học quý như:  

Việt Nam là nước sớm nhận thức về hiểm họa đại dịch, nguy cơ của vấn đề 

HIV/AIDS và xác định được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

việc thực hiện phòng, chống HIV/AIDS. 

Việt Nam đã nhận định đúng, kịp thời tình hình phòng, chống HIV/AIDS 

cũng như diễn biến của dịch; luôn luôn đề cao công tác thông tin, giáo dục, tuyên 

truyền thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS ở vị trí hàng đầu trong các 

giải pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

Coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, 

tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá trong phòng, chống HIV/AIDS; hợp tác quốc 

tế trong phòng, chống HIV/AIDS; phối hợp liên ngành trong phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Tăng cường và tìm kiếm các phương pháp điều trị trong hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS. 

Tăng cường huy động kết hợp với các tổ chức từ thiện, các tổ chức chính trị - 

xã hội, các tổ chức từ thiện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 

Để đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, Việt Nam cần rút ra những kinh nghiệm, trong đó:  

Một là, có sự cam kết chính trị mạnh mẽ trong công cuộc phòng, chống 

HIV/AIDS của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo chính quyền các cấp, huy 

động cả hệ thống chính trị cùng tham gia ngăn chặn đại dịch.  

Hai là, kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn 

chuyên môn phù hợp với thực tế, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi 

cho việc triển khai đồng bộ và thống nhất công tác phòng, chống HIV/AIDS trên 

toàn quốc. 
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Ba là, triển khai tốt công tác phối hợp liên ngành với sự tham gia mạnh mẽ 

của các bộ, ngành từ trung ương đến cơ sở và huy động cả cộng đồng xã hội kể cả 

những người dễ bị tổn thương, những người sống chung với HIV/AIDS, làm giảm 

kỳ thị, phân biệt đối xử đã góp phần khống chế lây nhiễm HIV/AIDS và giảm tác 

động lên nền kinh tế - xã hội của HIV/AIDS.   

Bốn là, Nhà nước đảm bảo về đầu tư và có cơ chế, chính sách thu hút nguồn 

lực hợp tác quốc tế mạnh mẽ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Trong những 

năm qua, Việt Nam đã thu hút được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng quốc tế 

cho công tác phòng, chống HIV/AIDS kể cả kỹ thuật và kinh phí.  

Năm là, củng cố và tăng cường về hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS 

từ trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực cho cán bộ phòng, chống 

HIV/AIDS đã tăng hiệu quả hoạt động, hành động phòng, chống đại dịch. 

Đảm bảo thực hiện trên nguyên tắc “3-1” có chính sách đảm bảo thông suốt, 

thống nhất, dài hạn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, có chung một cơ quan 

điều phối quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS để đảm bảo điều phối hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến địa phương và có chung một hệ thống 

theo dõi và đánh giá thống nhất [120]. 

2.4. SỰ HÌNH THÀNH CÁC GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở 

VIỆT NAM 

2.4.1. Khái quát chung về phòng, chống HIV/AIDS  

Ở Việt Nam, từ khi phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên vào năm 1990, 

cho đến nay dịch HIV/AIDS đã xảy ra ở phần lớn các khu vực đô thị và nông thôn 

khác nhau trên toàn quốc tập trung trên nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nghiện 

chích ma tuý, gái mại dâm, đáng chú ý là tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm phụ nữ mang 

thai và nhóm thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự gia tăng từng năm. Hiện nay 

tình hình MT-MD, HIV/AIDS diễn biến phức tạp tại hầu hết các tỉnh, thành phố 

trên cả nước. Toàn quốc có 10 địa phương trọng điểm về ma túy, HIV/AIDS, trong 

đó có 3 địa phương có số người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS có hồ sơ quản lý 

cao nhất cả nước là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sơn La.  

Từ thực tiễn nêu trên, Báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

HIV/AIDS ngày 11/4/2014 đã đặt ra nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp ủy 
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Đảng, chính quyền và nhân dân, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tòa án 

nhân dân tối cao, Bộ Công an và nhiều Bộ, ngành,... đã chia sẻ những khó khăn 

với các địa phương và một số tỉnh, thành phố về quản lý phòng, chống MT-MD, 

HIV/AIDS nói chung và đang có đề xuất với Chính phủ, Quốc hội dự kiến ban 

hành nghị quyết chung về công tác phòng chống MT-MD, HIV/AIDS trong tình 

hình mới để có cơ sở giải quyết những bất cập, tồn tại trong hệ thống chính sách, 

pháp luật hiện hành. 

Việt Nam đã xây dựng hệ thống văn bản mang tính lãnh đạo cao của Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ, cụ thể: Chỉ thị số 52/CT-TW ngày 11 tháng 3 năm 1995 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về lãnh đạo công tác phòng, chống AIDS, 

Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng 

cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới. Chiến lược 

Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và nhiều văn bản quy phạm pháp luật, 

hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật khác. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, 

cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV từng bước 

có chuyển biến mạnh mẽ. Kết quả đó góp phần làm chậm tốc độ gia tăng của đại 

dịch, giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân AIDS và 

hàng ngàn trẻ em sinh ra từ mẹ mang thai bị nhiễm HIV được cứu sống... Bên cạnh 

đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng bộc lộ một số bất cập. Hệ thống tổ chức 

phòng, chống HIIV/AIDS chưa thống nhất trong cả nước, cán bộ, y bác sỹ có trình 

độ chuyên môn tinh thông và tinh thần trách nhiệm cao chưa đồng bộ, năng lực về 

quản lý, tham mưu cho các cấp lãnh đạo, những nhà quản lý về Chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam còn hạn chế, sự vào cuộc của các tổ chức xã 

hội còn manh mún, còn mang tính phong trào. Trên thực tế hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS là một lĩnh vực có liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, 

đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của tất cả các ngành các cấp, các tổ chức xã hội 

và toàn thể cộng đồng. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ 

chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ trung ương đến 

cơ sở để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra là nhiệm 

vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay [7], [8], [9], [10]. 
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2.4.2. Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu  

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung 

ương về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn 

mới; thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đến 

năm 2010 và tầm nhìn năm 2020, trước thực tế đại dịch HIV/AIDS xuất hiện không 

ngừng gia tăng suốt hơn 20 năm qua, trong khi tổ chức quản lý nhà nước về phòng, 

chống HIV/AIDS thiếu bền vững, ổn định, luôn luôn thay đổi qua các giai đoạn và 

chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại diễn biến của đại dịch. 63/63 tỉnh, thành phố đều 

thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

phòng, chống HIV/AIDS của địa phương, 62/63 thành lập Trung tâm Phòng, chống 

HIV/AIDS. Đối với thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động theo mô hình tổ chức là 

Văn phòng Thường trực phòng, chống HIV/AIDS mà không thực hiện chuyển đổi 

theo mô hình tổ chức là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Theo điều tra đánh 

giá tác động của Chỉ thị số 54-CT/TW cho thấy 100% các tỉnh được điều tra cho 

biết Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu đã 

ban hành nhiều văn bản quan trọng trong việc đẩy mạnh chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS của địa phương. Hầu hết các tỉnh, thành phố, quận huyện đều xây dựng 

kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và kế hoạch phòng, chống 

HIV/AIDS hàng năm. Như vậy, công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn được sự 

quan tâm của các cấp lãnh đạo tại địa phương. Hàng năm các tỉnh đều tổ chức giao 

ban, đánh giá, tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, 100% các tỉnh đã đưa 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình mục tiêu ưu tiên phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương [8]. 

Trong giai đoạn 2005-2010 tầm nhìn 2020 với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước, sự nỗ lực của các Bộ, ngành, các địa phương, cùng với sự giúp đỡ của cộng 

đồng quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai toàn diện, đã đạt 

được một số kết quả nhất định góp phần vào việc ổn định, phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Về công tác chỉ đạo, phối hợp 

liên ngành và huy động cộng đồng: Công tác chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đã được 

đẩy mạnh, đem lại sự thay đổi tích cực đáp ứng yêu cầu hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS; công tác phối hợp liên ngành được cải thiện, đảm bảo sự phối hợp liên 
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ngành mạnh mẽ hơn và hỗ trợ mở rộng nhanh chóng số người tiếp cận tới các dịch 

vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV; các tổ chức xã hội tự nguyện tham 

gia ngày một nhiều hơn và có ý nghĩa hơn đã giúp mở rộng năng lực chương trình 

tại cộng đồng, tăng mức tiếp cận tới các nhóm người sống chung với HIV, nhóm dễ 

bị cảm nhiễm HIV, nhóm người bị tổn thương mà trước đây khó tiếp cận. 

Về công tác xây dựng chính sách, chuyên môn: Nhà nước chú trọng nâng 

cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS: tăng cường công 

tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi được triển khai trên toàn quốc 

với sự tham gia của các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm văn hóa của địa phương và đặc thù 

các nhóm đối tượng như phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS 

tại cộng đồng dân cư”, mô hình câu lạc bộ B93, mô hình các nhóm tự lực. Kết quả 

đã góp phần nâng cao nhận thức cho 100% nhân dân khu vực thành thị và 80% ở 

khu vực nông thôn, miền núi hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AID, 

điều này có tác động không nhỏ đến sự thay đổi kiến thức và hành vi trong các 

nhóm nguy cơ cao.  

Như vậy, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS đã được 

Đảng, Nhà nước và các tổ chức tham gia tích cực, có sự quan tâm trên các mặt. Hệ 

thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã có 

nhiều sự thay đổi và đang hướng tới sự hoàn thiện về tổ chức bộ máy quản lý nhà 

nước về phòng, chống HIV/AIDS xong chưa phù hợp, thiếu đồng bộ không theo 

kịp với diễn biến dịch trong tình hình mới, thời kỳ hội nhập và mở cửa, phát triển 

kinh tế thị trường, mở rộng hợp tác với tất cả các quốc gia như hiện nay. Hệ thống 

tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã bộc lộ 

những tồn tại và bất cập như: Tổ chức bộ máy quản lý chưa hiệu quả vì chưa phân 

định rõ cụ thể chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác chuyên môn 

phòng, chống HIV/AIDS, còn chồng chéo giữa các cơ quan trong tổ chức quản lý 

nhà nước từ trung ương xuống địa phương, chưa phát huy hiệu quả tối ưu trong 

quản lý. Hệ thống văn bản pháp qui trong quản lý nhà nước về HIV/AIDS chưa 

đồng bộ, chưa tạo ra hành lang pháp lý đủ rộng cho công tác điều hành, quản lý việc 

phòng, chống HIV/AIDS; kinh phí cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 
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ngân sách còn nhiều bất cập; trình độ quản lý của đội ngũ công chức còn nhiều hạn 

chế, kể cả về lý luận cũng như về chuyên môn thực tế quản lý nhà nước trong hệ 

thống tổ chức đối với các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục về HIV/AIDS và phòng, chống HIV/AIDS còn nhiều hạn 

chế; sự phối kết hợp giữa ngành Y tế với các ngành khác như Công an, Lao động 

Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể..., chính quyền cơ sở 

và giữa các địa phương với nhau chưa được tốt...; hoạt động quản lý và tạo công ăn 

việc làm cho người sau cai nghiện, sau khi phục hồi nhân phẩm chưa có kết quả 

cao, tỷ lệ tái nghiện và tái tham gia hoạt động mại dâm không có xu hướng giảm 

nên việc lây nhiễm HIV/AIDS vẫn gia tăng từng ngày trên phạm vi cả nước. 

2.4.3. Các giai đoạn phát triển hệ thống phòng, chống HIV/AIDS  

 Đại dịch HIV/AIDS có tính chất rất nghiêm trọng, nó không loại trừ bất kể 

quốc gia nào, bất kỳ ai. Có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến nâng cao 

năng lực về tổ chức quản lý phòng, chống HIV/AIDS đang được thực hiện tại các 

quốc gia khác nhau tùy theo điều kiện chính trị, văn hóa và môi trường cụ thể mà 

đưa ra mục tiêu cuối cùng nhằm ngăn ngừa và làm giảm, can thiệp một cách có hiệu 

quả nhất… Việc hình thành mô hình hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam được hình thành qua các giai đoạn khác nhau được 

dựa trên kết quả kinh nghiệm hoạt động tại nhiều quốc gia và phù hợp với điều kiện 

cụ thể của Việt Nam. Trong suốt hơn 20 năm qua với sự quan tâm chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, sự đầu tư của Chính phủ và sự tích cực 

tham gia của các tỉnh, thành phố cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế..., hệ thống 

tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đã từng bước 

được cải thiện đáng kể xong chưa đáp ứng được nhu cầu về quản lý trong tình hình 

mới, mặc dù hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS đã có những điều chỉnh 

thay đổi qua từng giai đoạn khác nhau. 

Từ năm 1995 tới nay đã có nhiều công trình nghiên cứu và đã có nhiều văn 

bản được ban hành như: Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 

của Chính phủ, Chiến lược quốc gia, Luật Phòng, chống HIV/AID. Tổ chức quản 

lý nhà nước về lĩnh vực này có thể chia quá trình xây dựng, hình thành các giai 

đoạn như sau: 
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+ Hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AID giai đoạn 1987 đến 1993 

 Trong giai đoạn này Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm 

HIV/AIDS. Đây là giai đoạn xây dựng hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS 

sơ khai đặt nền móng ban đầu vì vậy công tác tổ chức cán bộ không được đề cập tới 

mà hoạt động chỉ mang tính phối hợp là chính, giai đoạn này Bộ Y tế đã chủ động 

đề xuất, thành lập Ban phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Ủy ban Phòng, chống 

bệnh nhiễm khuẩn được thể hiện bằng Quyết định số 528-QĐ/BYT ngày 

24/5/1987. Đây là viên gạch nền móng đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống tổ chức 

phòng, chống AIDS của Việt Nam. Ban Phòng, chống HIV/AIDS có trụ sở đặt tại 

Viện Vệ sinh dịch tễ, Bộ Y tế gồm các vụ, viện: Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Da liễu, 

Viện Huyết học và Truyền máu, Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh, Khoa Truyền 

nhiễm Bệnh viện Bạch Mai và Vụ Vệ sinh phòng dịch - Bộ Y tế. Nhiệm vụ của 

từng tiểu ban chủ yếu làm các chức năng y tế đơn thuần như nghiên cứu giám sát 

dịch tễ, xét nghiệm chuẩn đoán, tuyên truyền giáo dục, đề xuất các biện pháp cụ thể 

về phòng, chống HIV/AIDS và hợp tác khoa học với các tổ chức quốc tế, các tiểu 

ban này chỉ mang tính phối hợp nên các vấn đề về tổ chức hệ thống, cán bộ cho 

công tác phòng, chống HIV/AIDS không được đề cập đến trong quyết định này mà 

giai đoạn này chủ yếu là công tác chuyên môn là chính [14]. 

+ Hệ thống tổ chức giai đoạn 1994 đến 2000  

Đây là giai đoạn tăng cường củng cố Ủy ban Phòng, chống AIDS và xây 

dựng chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Thời kỳ này hệ 

thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS được đặt ở vị trí đặc 

biệt quan trọng nhằm huy động và tập trung các nguồn lực cho việc phòng, chống 

HIV/AIDS trên toàn quốc. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống 

HIV/AIDS trong giai đoạn này có những thay đổi mạnh mẽ so với giai đoạn trước. 

Cụ thể củng cố tổ chức cải tiến phương thức điều hành của tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS ở tuyến Trung ương và địa phương. Hệ thống tổ chức Ủy ban Quốc gia 

SIDA được tách ra khỏi Bộ Y tế và chuyển thành Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS trực thuộc Chính phủ. Giai đoạn này vai trò của hệ thống tổ chức nhà nước 

được đặt ở vị trí cao nhất nhằm huy động và tập trung các nguồn lực cho hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc. Cơ cấu hệ thống tổ chức có nhiều sự thay 



 50

đổi và khác hẳn giai đoạn trước đó, nội dung này được trình bày tại Báo cáo Hội 

nghị 20 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Hà Nội. 

+ Hệ thống tổ chức giai đoạn 2000 đến 2002 

Thời điểm này chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS 

và bộ phận thường trực phòng, chống HIV/AIDS chuyển về Bộ Y tế quản lý tập 

trung về một đầu mối. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ở nước ta giai đoạn này có 

diễn biến phức tạp chủ yếu tập trung ở nhóm đối tượng nghiện ma túy, gái mại dâm, 

đòi hỏi cần có sự vào cuộc của liên ngành. Ngày 5 tháng 6 năm 2000, Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg hợp nhất 3 cơ quan phòng, chống ma túy, 

mại dâm, HIV/AIDS thành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 

do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch. Về tổ chức có 3 Phó Chủ tịch 

là 3 Bộ trưởng gồm: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 

thành viên của Ủy ban là đại diện lãnh đạo 16 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. 

Bộ phận giúp việc tổng hợp được đặt tại Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Thường 

trực đặt tại 3 Bộ theo chức năng nhiệm vụ được quy định chuyên ngành trong công 

tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Ở giai đoạn này, hệ thống tổ 

chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Trung ương có 2 bộ phận 

quản lý song song về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS là Văn phòng Thường trực 

phòng, chống AIDS và Ban AIDS Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý [100]. 

+ Hệ thống tổ chức giai đoạn 6/2003 đến 8/2005 

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, 

thành phố giai đoạn này vẫn tồn tại nhiều kiểu mô hình khác nhau:  

Phần lớn tuyến tỉnh thành phố thực hiện chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố quản lý. Một số Văn phòng 

Thường trực phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố được đặt tại Sở Y tế hoặc tại 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện quản lý, một số là Văn phòng Ủy ban 

phòng, chống HIV/AIDS, Văn phòng Thường trực, phòng chống HIV/AIDS. Giai 

đoạn này Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 

20/5/2005 về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế. 

Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng và 6 phòng chức năng hưởng kinh phí từ ngân sách 

nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của Cục 
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là giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện 

các hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước, có thể nói 

đây là sự thay đổi đáng kể khi quy trách nhiệm QLNN thường trực của Bộ chuyên 

quản trước Ủy ban Quốc gia phòng, chống TN, MT, MD, HIV/AIDS [102].  

+ Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước 8/2005 đến nay  

Đây là thời kỳ hoàn thiện củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy 

quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến cơ sở một cách 

phù hợp đáp ứng với tình hình mới. Giai đoạn này chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS vẫn là một dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống 

một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS [104]. Có thể nói việc kiện 

toàn hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ năm 1987 

đến nay trải qua các giai đoạn diễn biến bùng phát của đại dịch HIV/AIDS khác 

nhau, luôn có sự điều chỉnh và hoàn thiện về tổ chức song cũng cho thấy bộc lộ 

nhiều hạn chế như: Sự thiếu ổn đinh, sự không thống nhất và đặc biệt là sự thiếu 

thống nhất, chồng chéo trong hệ thống tổ chức đã gây khó khăn và làm hạn chế sự 

chỉ đạo điều hành chưa đáp ứng được yêu cầu của quản lý.  

2.4.4. Một số nội dung cần tiếp tục phải nghiên cứu  

 + Nghiên cứu cơ sở lý luận về phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống tổ chức, 

quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS nhằm làm rõ những vấn đề cần quan 

tâm như: các khái niệm về phòng, chống HIV/AIDS, hệ thống tổ chức quản lý nhà 

nước về phòng, chống HIV/AIDS, các đặc trưng cơ bản của công tác quản lý nhà 

nước, những kinh nghiệm của nước ngoài trong công tác tổ chức quản lý nhà nước 

về phòng, chống HIV/AIDS. Qua việc nghiên cứu lý luận những vấn đề trên, cần 

thiết chứng minh một luận thuyết rằng, hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về 

phòng, chống HIV/AIDS là những vấn đề phức tạp, cần làm rõ về mặt lý luận để 

làm luận cứ cho việc xây dựng, hoạch định chiến lược về hệ thống tổ chức công tác 

quản lý từ thực tiễn. Mặt khác, cũng cần thiết nghiên cứu xem xét trên phương diện 

lý luận về cách thức tổ chức hệ thống cơ cấu quản lý nhà nước chuyên ngành về 

phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn. Có thể nói, tổ 

chức bộ máy hệ thống quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS như hiện nay 

được xây dựng và tổ chức thực hiện là chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn 
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đòi hỏi, cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với lý luận khoa học 

hành chính công, cần có những hoạch định chiến lược quản lý cho phù hợp với lý 

luận khoa học để xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới phù hợp và hiệu quả. 

 + Trên cơ sở nền tảng lý luận nêu trên, cần phân tích, đánh giá thực trạng 

hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS với 

mục đích làm rõ những thành tựu và những hạn chế, làm rõ các yếu tố tác động chủ 

yếu ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về phòng, chống 

HIV/AIDS. Qua đó, đưa ra định hướng nghiên cứu vào việc xây dựng và hoàn thiện 

tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam cho phù 

hợp với thực tiễn.  

+ Xác định trách nhiệm và những việc cần tiến hành thực hiện theo thẩm 

quyền của các cơ quan trung ương và địa phương để thúc đẩy công tác phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam.  

+ Đề xuất hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam và cơ chế vận hành của bộ máy tổ chức nhằm xây dựng thành công mô 

hình hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam 

một cách khoa học, hiệu quả, gọn nhẹ phù hợp với tình hình mới. 

 

Kết luận chương 2 
 
Trong chương 2 của luận án, tác giả làm rõ về mặt lý luận các nội dung: Các 

khái niệm cơ bản, quan niệm về QLNN, quản lý trong lĩnh vực phòng, chống 

HIV/AIDS; quan niệm về hệ thống tổ chức và đề cập đến vấn đề về sự cần thiết 

hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS làm cơ sở lý luận 

cho việc nghiên cứu và phân tích thực trạng hệ thống tổ chức QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS, có nghiên cứu kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới để 

so sánh với thực trạng công tác này ở Việt Nam trong chương 3 và đề xuất hoàn 

thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS trong nội dung của 

Chương 4. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM 

3.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

3.1.1. Khái quát về tình hình phòng, chống HIV/AIDS trên thế giới  

Ngày 22/7/2012, thế giới đã tổ chức kỷ niệm 30 năm phát hiện vi rút 

HIV/AIDS tại Wsahington của Mỹ với chủ đề: “cùng nhau thay đổi xu thế” nhằm 

kêu gọi thế giới cùng tăng tốc đối phó với căn bệnh thế kỷ. Các nhà lãnh đạo, các tổ 

chức quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống 

AIDS đã lên tiếng khẳng định, tiếp tục nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS, kêu gọi sự 

hợp tác mạnh mẽ hơn nữa của cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Chính phủ các nước 

trong công cuộc chống lại căn bệnh thế kỷ. Tại đây, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc - 

Ban Ki-Moon nhấn mạnh:  

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp quốc sẽ tiếp tục huy 

động các hành động chính trị cụ thể. Chúng ta có một tầm nhìn mới - không có ca 

nhiễm HIV/AIDS mới, không có ca tử vong mới do AIDS, không có sự khinh rẻ và 

phân biệt đối xử. Trong tuần này các bạn có thể giúp (chuyển hướng thủy triều) hãy 

bắt đầu sự chấm dứt của HIV/AIDS ngay từ lúc này [58].  

Kể từ khi trường hợp viêm phổi dị thường được Trung tâm kiểm soát dịch bệnh 

Hoa Kỳ (Mỹ) ghi nhận tại Los Angeles. Trên thực tế, mẫu máu có HIV dương tính 

được phát hiện đầu tiên vào năm 1959 tại Zaize - Châu Phi và mãi đến năm 1981, bệnh 

AIDS trên lâm sàng được phát hiện đầu tiên tại Mỹ. Đó là 5 trường hợp đồng tính 

luyến ái nam bị viêm phổi nặng ở Los Angeles (Califonia, Mỹ) do P.Carini phát hiện. 

Tháng 3/1981, nhiều trường hợp ung thư da Kaposi được báo cáo ở New York và một 

điều đáng lưu ý là tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch trầm trọng này đều là 

những người trẻ, đồng tính luyến ái mà trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Nguyên nhân 

của tình trạng này lúc đó chưa được biết, song dựa trên các yếu tố địa lý người ta cho 

rằng, đây là một bệnh truyền nhiễm hoặc có liên quan đến môi trường. Năm 1982, 

người ta thấy căn bệnh tương tự như trên ở những người mắc bệnh ưa chảy máu, 

nghiện chích ma túy, những người Haiti có quan hệ tình dục khác giới và những đứa 

con sinh ra từ những người mẹ trong nhóm người bị bệnh. Các bệnh án này chứng 
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minh giả thuyết căn nguyên là một bệnh truyền nhiễm do một loại virus (tương tự virus 

viêm gan) lan truyền qua đường máu, đường sinh dục và từ mẹ sang thai nhi. 

Tháng 6/1983, khi sinh thiết hạch cho bệnh nhân AIDS, Luc Montagnien và 

Barré Sinousi đã phân lập được virus gây bệnh và đặt tên là LAV (virus liên quan 

đến bệnh hạch). Sau đó 1 năm, Robert Gallot ở Trung tâm Ung thư của Mỹ đã 

khẳng định công trình của L. Montagnien. Năm 1986, nhóm của L. Montagnien lại 

phân lập thêm một virus tương tự ở Trung Phi. Cuối năm 1986, tại Hội nghị quốc tế 

ở Giơnevơ, các nhà khoa học đã thống nhất tên gọi của hai loại virus này là “HIV”. 

Dịch HIV/AIDS tuy mới xuất hiện từ đầu năm 1980 nhưng đã nhanh chóng lan ra 

toàn cầu. HIV tấn công mọi đối tượng nhưng chủ yếu là thanh niên, phụ nữ, trẻ em. 

Từ đó đến nay, căn bệnh thế kỷ đã khiến các quốc gia tiêu tốn rất nhiều ngân sách 

chi cho việc phòng, chống HIV/AIDS. 

Theo chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), 

năm 2010 thế giới đã chi khoảng 16 tỷ USD để ngăn ngừa đại dịch này. Chi phí cho 

căn bệnh thế kỷ dẫn đầu so với các loại bệnh khác. Tại thời điểm hiện nay chỉ có 

những bệnh nhân có triệu chứng AIDS suy giảm miễn dịch dưới một ngưỡng nhất 

định mới được cấp thuốc điều trị. Mặc dù vậy, theo ước tính có khoảng 9 triệu bệnh 

nhân cần điều trị hiện nay nhưng không được nhận thuốc, chưa kể đến có khoảng 

34 triệu người nhiễm HIV chưa có triệu chứng AIDS không được nhận thuốc điều 

trị. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2010 đã nâng ngưỡng suy giảm 

miễn dịch dưới 75% được cấp thuốc điều trị. Đó là bước ngoặt để hướng tới cấp đủ 

thuốc cho tất cả những người bị nhiễm HIV. 

Ngoài việc nghiên cứu cung cấp thuốc đặc trị chống AIDS, biện pháp phổ 

biến vẫn chủ yếu thông qua các chương trình dự phòng lây nhiễm HIV, thay đổi 

hành vi quan hệ tình dục bừa bãi và tuyên truyền sử dụng bao cao su. Ở Nam Phi 

theo UNAIDS thống kê có 77% nam giới, 68% phụ nữ sử dụng bao cao su trong 

quan hệ tình dục. Nhưng tại 14 quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV cao “vũ khí” này 

không được phát huy tác dụng, 70% của cả nam và nữ cho biết, họ không dùng bao 

cao su trong quan hệ tình dục.  

Cách đây hơn 10 năm, lần đầu tiên Liên Hợp quốc tổ chức hội nghị về AIDS. 

Xúc tiến hình thành quỹ toàn cầu chống AIDS, bệnh lao và sốt rét. Tổng thống Mỹ 

Geoge Bush đã công bố kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về phòng, chống HIV/AIDS - 
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PEPFAR. Sau đó, Nguyên thủ của các quốc gia phát triển đã hưởng ứng và dùng 

tiền thuế của dân để đóng góp cho quỹ này. Trong bối cảnh khủng hoảng nợ công 

và lạm phát lan tràn cuộc chiến chống AIDS cũng bị cạn kiệt nguồn ngân sách; vì 

vậy rất khó thu hút quỹ tài chính và từ thiện. Hiện nay, chỉ còn một số quốc gia lớn 

tham gia tài trợ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS như: Mỹ, Anh, Canada, 

Pháp và vùng Scandivi…) cam kết đi cùng quỹ toàn cầu. Nước Nhật sau thảm họa 

hạt nhân chưa xác định có tiếp tục tham gia đóng góp cho quỹ này nữa không. Hà 

Lan, Tây Ban Nha đã tuyên bố cắt giảm chi phí chống AIDS, Đức và Tây Ban Nha 

đang trì hoãn các khoản thanh toán trong lúc xem xét bản kiểm toán hàng năm của 

quỹ. Italia đã quyết định ngừng đóng góp tiền vào quỹ này mà không cần giải thích. 

Điều này, đặt ra yêu cầu về quản lý về phòng, chống HIV/AIDS trên thế giới cũng 

rất khó khăn, dù cho cả thế giới đã có những cố gắng, quan tâm nhất định cho công 

cuộc phòng, chống đại dịch HIV/AIDS, nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì 

căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS này vẫn tác động tiêu cực tới những việc chống đói 

nghèo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và các thảm họa toàn cầu khác… 

3.1.2. Khái quát về tình hình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam 

Từ khi phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên vào năm 1990, cho đến nay, 

dịch HIV/AIDS đã xảy ra ở phần lớn các khu vực địa lý khác nhau trên toàn quốc, 

tập trung trên nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nghiện chích ma tuý, gái mại 

dâm, đáng chú ý là tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm phụ nữ mang thai và nhóm thanh 

niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự gia tăng từng năm. Dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn 

biến phức tạp, hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm dễ bị cảm nhiễm HIV 

vẫn ở mức độ cho phép khả năng tạo ra mức độ lây nhiễm HIV cao, tuy số người 

nhiễm HIV phát hiện được giảm liên tiếp 3 năm gần đây nhưng chưa đủ thời gian 

đảm bảo bền vững. Từ thực tiễn nêu trên, công tác phòng, chống HIV/AIDS đặt ra 

nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân 

trong xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS.  

Việt Nam đã xây dựng được hệ thống văn bản mang tính lãnh đạo cao của 

Đảng như: Chỉ thị số 52/CT-TW ngày 11/3/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khóa VII về lãnh đạo công tác phòng, chống AIDS; Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 

30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, 

chống HIV/AIDS trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống 
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HIV/AIDS; Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS năm 1995 và Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 và 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật khác [7], [8].  

Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ 

điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cũng có bước chuyển mạnh mẽ. Kết quả đó 

góp phần làm chậm tốc độ gia tăng của đại dịch, giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện chất 

lượng cuộc sống của bệnh nhân AIDS và hàng ngàn trẻ được sinh ra từ mẹ mang 

thai bị nhiễm được cứu sống...  

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng bộc lộ một số bất cập 

như: hệ thống tổ chức này chưa có một đội ngũ cán bộ, y bác sỹ có trình độ chuyên 

môn tinh thông và tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực về quản lý và tham 

mưu cho các cấp lãnh đạo, những nhà quản lý về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 

Nam một cách tổng thể và hiệu quả. Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS như 

chúng ta đã biết là một lĩnh vực có liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - 

xã hội đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của tất cả các ngành các cấp, các tổ chức 

xã hội và toàn thể cộng đồng. Do vậy, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ 

chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ trung ương đến cơ sở để 

thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra là nhiệm vụ đặt ra 

bức thiết trong giai đoạn hiện nay.  

3.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

Công tác phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việt Nam đã xây dựng hệ thống văn bản 

mang tính pháp lý cao nhất của một quốc gia về công tác phòng, chống HIV/AIDS 

trong tình hình mới như Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; Pháp lệnh 

Phòng, chống HIV/AIDS năm 1995, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006; các quyết định, nghị định, 

thông tư hướng dẫn mang tính chuyên môn cao [81]. 

Cơ cấu tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS cũng như chức năng, 

nhiệm vụ của hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS luôn được quan tâm điều 

chỉnh qua các giai đoạn song chưa đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế. Từ Văn 
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phòng Thường trực phòng, chống AIDS thuộc Bộ Y tế đến Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS rồi Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ 

nạn MT, MD ở Trung ương. Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS cấp 

tỉnh, thành phố, Trung tâm Phòng, chống AIDS cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, MD cấp tỉnh. Khoa Phòng, chống AIDS 

thuộc Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện, cán bộ chuyên trách công tác phòng, 

chống AIDS cấp xã… 

Kể từ khi thành lập 1987 đến nay, hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS của nước ta đã trải qua nhiều lần thay đổi và thiếu ổn định. Có thể nói 

đây là một trong số các tổ chức có hệ thống tổ chức QLNN cấp quốc gia có nhiều 

sự thay đổi nhất trong cùng thời gian. Hệ thống cơ cấu, tổ chức QLNN về phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam qua nhiều thời kỳ khác nhau, tạm chia quá trình 

thành lập và phát triển hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS thành 4 giai 

đoạn chính khác nhau như sau: 

3.2.1. Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Bộ Y tế (1987-1994) 

Trước khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện vào 

năm 1990, công tác phòng, chống HIV đã được đặt ra đối với ngành y tế. Ngày 

24/5/1987, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 528/QĐ-BYT đặt viên gạch đầu 

tiên cho hệ thống phòng, chống AIDS [14].  

Theo Quyết định này, một Tiểu ban phòng, chống SIDA (tên tiếng Pháp của 

AIDS) được thành lập thuộc Ủy ban Phòng, chống bệnh nhiễm khuẩn của Bộ Y tế, 

có trụ sở tại Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội. Tiểu ban này bao gồm đại diện các vụ, 

viện: Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Da liễu, Viện Huyết học và truyền máu, Viện Bảo 

vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai và Vụ Vệ sinh 

phòng dịch - Bộ Y tế. Nhiệm vụ của Tiểu ban chủ yếu làm các chức năng thuộc 

ngành y tế đơn thuần, đó là nghiên cứu giám sát dịch tễ học, làm xét nghiệm chẩn 

đoán, tuyên truyền giáo dục phổ cập kiến thức y tế về bệnh AIDS cho nhân dân, từ 

đó đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp cụ thể về phòng, chống AIDS và hợp tác khoa 

học kỹ thuật với các tổ chức quốc tế (Bộ Y tế, 1987). Tuy nhiên, Tiểu ban này chỉ 

mang tính chất phối hợp nên các vấn đề về tổ chức như hệ thống tổ chức, cán bộ để 

thực hiện cho hoạt động của Tiểu ban không được đề cập trong quyết định. 
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Việc phát hiện trường hợp HIV đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 

1990 và dựa trên các dự báo của Chính phủ về các khả năng xâm nhập dịch 

HIV/AIDS vào nước ta [40], [41]. Cùng với yêu cầu cấp thiết của việc liên kết, phối 

hợp thực hiện giữa các bộ, ngành trong việc phòng, chống AIDS là tiền đề tiến tới 

việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống SIDA (UBQGPC SIDA năm 1990).  

Ủy ban Quốc gia phòng, chống SIDA là một cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, do 

Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch (Quyết định số 358/CT-HĐBT của Chủ tịch 

HĐBT ngày 06/10/1990). So với Tiểu ban phòng, chống SIDA, UBQGPC SIDA có 

cơ cấu tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều và đã vươn ra ngoài lĩnh vực y tế, mang 

tầm cỡ quốc gia và có chức năng phối hợp liên ngành. Điều này được thể hiện ngoài 

những thành viên nòng cốt thuộc Tiểu ban phòng, chống SIDA của Bộ Y tế trước 

đây, Ủy ban Quốc gia phòng, chống SIDA, ngoài Bộ Y tế là cơ quan chủ chốt, lần 

đầu tiên có sự tham gia của rất nhiều bộ/ngành khác có liên quan như: Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ 

Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Với cơ cấu tổ chức QLNN mới, Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống SIDA cũng phải đảm trách những nhiệm vụ quan trọng hơn như: xây 

dựng kế hoạch toàn diện hoạt động phòng, chống AIDS áp dụng trong phạm vi cả 

nước; chỉ đạo việc triển khai các hoạt động quản lý về phòng, chống AIDS; tuyên 

truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS; và huy động lực 

lượng của các bộ, ngành tham gia vào công tác phòng, chống AIDS [41]. 

Mặc dù Ủy ban Quốc gia phòng, chống SIDA đã được thành lập với cơ cấu 

tổ chức quản lý là đa ngành gồm 16 bộ, ngành thành viên nhưng do vẫn chỉ là bộ 

phận hành chính thuộc Bộ Y tế, nên chức năng quản lý và điều phối của toàn bộ 

chương trình về phòng, chống HIV/AIDS vẫn nằm chủ yếu trong nhiệm vụ của 

ngành y tế. Ngoài ra, còn có những hạn chế khác như: Ủy ban Quốc gia chưa có hệ 

thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS của các địa phương; sự 

tham gia của các bộ, ngành chưa thực sự rõ nét, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế rất 

hạn chế. 

3.2.2. Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS độc lập (1994 - 2000) 

Kế hoạch trung hạn về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 1996 - 2000 đã 

xác định mục tiêu dài hạn là huy động toàn xã hội triển khai đường lối, biện pháp 

tổng hợp và hợp tác quốc tế để hạn chế việc lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng, 
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hạn chế tỷ lệ mắc, chết do HIV/AIDS, giảm bớt thiệt hại về kinh tế - xã hội. Do đó, 

cần phải củng cố hệ thống tổ chức QLNN và cải tiến phương thức, điều hành của hệ 

thống tổ chức về phòng, chống AIDS ở tuyến trung ương; kiện toàn, củng cố Ủy 

ban Phòng, chống AIDS ở các cấp, các ngành để có đủ năng lực tham mưu, quản lý, 

điều phối và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống AIDS. Với mục 

đích trên, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống SIDA đã được tách khỏi Bộ Y tế và 

chuyển thành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS trực thuộc Chính phủ. Đây là 

thời kỳ đứng về mặt tổ chức, vai trò của hệ thống tổ chức về phòng, chống 

HIV/AIDS được đặt ở vị trí cao nhất nhằm huy động và tập trung được các nguồn 

lực cho việc ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ lây truyền HIV/AIDS trên toàn quốc. Cơ 

cấu tổ chức hệ thống cũng như chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức về phòng, 

chống AIDS trong giai đoạn này có một số thay đổi mạnh mẽ so với giai đoạn 

trước. Sự khác biệt so với giai đoạn 1987-1994 được thể hiện ở những yếu tố chính 

dưới đây: 

Thứ nhất, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS chính thức tách khỏi Bộ Y tế 

trở thành một cơ quan độc lập trực thuộc Chính phủ do một Phó Thủ tướng làm 

Chủ tịch (Quyết định số 694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/11/1994). 

Ba năm sau đó, năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung thêm thành viên cho 

Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, theo đó, Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS có sự tham gia của đầy đủ các thành viên bộ, ngành hữu quan. Cũng theo 

quyết định này, Chính phủ đã thành lập một hệ thống tổ chức của Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS theo ngành dọc từ trung ương xuống địa phương (bao gồm cả 

hệ thống tại tuyến tỉnh, huyện và xã, phường), giúp tỉnh chỉ đạo công tác phòng, 

chống AIDS tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS tại tỉnh, thành phố và 

dưới tỉnh do một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của cấp thành lập làm Chủ tịch và 

có các thành viên theo thành phần của Ủy ban Quốc gia. Trụ sở Ban Chỉ đạo của 

các tỉnh/thành phố hầu hết được đặt tại Sở Y tế. Cơ cấu hệ thống tổ chức này thể 

hiện rõ quan điểm coi việc phòng, chống HIV/AIDS không những là một vấn đề ưu 

tiên của quốc gia mà còn là công tác mang tính đa ngành, đa cấp [97]. 

Để giúp việc cho lãnh đạo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập Văn phòng Thường trực quốc gia phòng, chống 

AIDS (gọi tắt Văn phòng Uỷ ban) (Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 25/11/1994). 
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Văn phòng Uỷ ban là cơ quan trực thuộc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS), có 

con dấu và tài khoản riêng bao gồm một số phòng chức năng về thực chất có nhiệm 

vụ tổng hợp theo lĩnh vực là chính với 15 biên chế chính thức và không quá 5 nhân 

viên hợp đồng. Với cơ cấu tổ chức mới này, Văn phòng Uỷ ban có chức năng như 

một cơ quan Trung ương với nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, hướng dẫn triển khai 

thực hiện và làm đầu mối điều phối các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS giữa 

các ban, ngành và tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, trong thực tế, Văn phòng 

này đã đảm nhận chức năng thực hiện nhiều hoạt động tác nghiệp và hoạt động 

QLNN khác. Đối với tuyến tỉnh, trong thời gian này, hầu hết các tỉnh theo hướng 

dẫn của Trung ương đã thành lập Văn phòng Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS của 

tỉnh, có tỉnh đặt tại UBND, có tỉnh vẫn đặt tại Sở Y tế [98]. 

Thứ hai, ngay sau khi Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS thì Bộ Y tế cũng thành lập Ban AIDS trực thuộc Bộ do một đồng chí thứ 

trưởng làm trưởng ban để triển khai các hoạt động thuộc phạm vi chức trách của Bộ 

Y tế bằng việc ban hành Quyết định số 605/QĐ-BYT ngày 03/05/1995. Ban AIDS 

của Bộ Y tế có 7 tiểu ban đại diện cho các Viện nghiên cứu đầu ngành trong các 

lĩnh vực liên quan tới hoạt động phòng, chống AIDS của ngành y tế với Vụ Y tế dự 

phòng là đơn vị thường trực của Ban, đó là: Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ sơ sinh (chịu 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống lây nhiễm từ mẹ sang con); Viện Da liễu 

(thực hiện phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục); Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương (giám sát dịch tễ); Viện Huyết học và truyền máu (đảm nhiệm 

công tác an toàn truyền máu); Viện Y Học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới (điều trị 

bệnh nhân AIDS) [16].  

Đây là một cơ cấu tổ chức không mang tính hành chính và chỉ có mục đích 

phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều phối trong nội bộ ngành. Tuy nhiên, theo quy 

định tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban AIDS, một hệ thống tổ chức về 

phòng, chống AIDS của ngành cũng được thành lập từ Bộ Y tế xuống tới tận các 

xã, phường. Ngoài chức năng chỉ đạo chuyên môn trong ngành y tế, Ban AIDS còn 

thực hiện nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, giám sát việc thực hiện các hoạt động trong 

ngành y tế chủ yếu thông qua các viện nghiên cứu đầu ngành và hệ thống y tế dự 

phòng ở các địa phương. 
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Như vậy, thực chất về QLNN về tổ chức phòng, chống HIV/AIDS, từ năm 

1997 bắt đầu hình thành hai hệ thống phòng, chống AIDS từ trung ương tới địa 

phương: Một hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS trực thuộc Chính phủ và một hệ 

thống tổ chức phòng, chống AIDS trực thuộc Bộ Y tế.  

3.2.3. Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS có cơ quan thường trực là Bộ Y 

tế (2000-2002) 

Thực tế ở Việt Nam, việc lây nhiễm HIV chủ yếu ở nhóm đối tượng MT, 

MD, Chính phủ chủ trương cần có sự liên kết và phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan 

y tế và cơ quan phòng, chống tệ nạn MT, MD. Uỷ ban quốc gia về phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD được thành lập năm 2000 trên cơ sở chủ 

yếu là hợp nhất 3 cơ quan đóng vai trò chủ chốt trong công tác phòng, chống AIDS, 

tệ nạn MT, MD [100]. 

Hệ thống cơ cấu tổ chức, Uỷ ban có 3 Phó Chủ tịch là Bộ trưởng của 3 bộ 

thành viên: Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Giúp 

việc cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, MT, MD có bộ phận tổng hợp 

thuộc Văn phòng Chính phủ và 3 Văn phòng Thường trực đặt tại ba bộ: Văn phòng 

Thường trực phòng, chống AIDS (không còn gọi là "quốc gia" nữa) được chuyển về 

Bộ Y tế quản lý, Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy đặt tại Bộ Công an 

và Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Uỷ ban cũng vẫn quy định 16 cơ quan đại diện bộ, ngành có liên quan với các quy 

định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS. Như vậy, trong giai đoạn này, đứng về góc độ QLNN hệ thống tổ chức 

phòng, chống HIV/AIDS đã được tập trung về một đầu mối là Bộ Y tế.  

Cũng theo quyết định trên, tại tuyến tỉnh/thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD được thành lập trên cơ sở hợp nhất 

các Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và Ban Chỉ đạo 87 (văn hoá phẩm đồi trụy). Ở 

tuyến quận, huyện và tuyến xã, phường tùy theo tình hình cụ thể của địa phương mà 

Chủ tịch UBND quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD 

cho phù hợp. 

Tóm lại qua đánh giá, phân tích ở trên giai đoạn 2000 - 2002, từ trung ương 

đến địa phương ta thấy, về cơ bản có hai hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS cùng 
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thực hiện chức năng chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực phòng, chống AIDS của 

quốc gia là Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS và Ban AIDS. Cả hai hệ 

thống tổ chức này, theo quy định của Chính phủ đều thuộc sự QLNN của Bộ Y tế 

đây có thể thấy là sự chồng chéo dẫn đến sự đùn đẩy lẫn nhau. 

3.2.4. Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS với cơ quan quản lý chuyên 

ngành (6/2003 đến nay) 

Sự thay đổi mới nhất về tổ chức của hệ thống phòng, chống AIDS tại Việt 

Nam là sự ra đời của Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Theo 

Điều 3 của Nghị định này, Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS sẽ hợp nhất 

với Vụ Y tế dự phòng thành: “Cục Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS”. 

Việc sát nhập hai tổ chức của đơn vị này có hiệu lực pháp lý từ ngày 18/06/2003.  

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS chỉ có một 

cơ quan QLNN cấp vụ, cục của Bộ Y tế, do một lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo trực tiếp 

(chưa kể đồng chí Bộ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, 

MT, MD) [36]. 

Đây là thời kỳ hoàn thiện củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến cơ sở một cách mạnh mẽ 

nhằm hoàn thiện, đáp ứng với diễn biến đại dịch trong tình hình mới. Giai đoạn này 

công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn là một dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS. 

Thực hiện chủ yếu theo các quy định tại Quyết định số 108/2007-TTg ngày 

17/7/2007 về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh 

xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 vì vậy cũng tồn tại 

nhiều hạn chế [104]. 

3.3. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở 

VIỆT NAM 

Để đánh giá đúng tình hình hệ thống tổ chức của chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS, nghiên cứu sinh đã xem xét, phân tích và đánh giá theo những tiêu chí 

cơ bản như sau: 

- Tính ổn định của hệ thống tổ chức phòng chống AIDS 
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- Tính hoàn thiện và tính thống nhất của hệ thống tổ chức ở các cấp phòng, 

chống AIDS tại các ngành, các cấp, các tổ chức. 

- Tính hợp lý của các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong hệ thống tổ 

chức phòng, chống AIDS. 

- Tính thích hợp của hệ thống tổ chức đối với chức năng nhiệm vụ và đối với 

tình hình cụ thể hiện tại và tương lai. 

- Các nguyên nhân chính, những bất cập, hạn chế và tồn tại của các vấn đề 

nêu ở trên. 

Kết quả đánh giá tại các cơ quan trung ương và tại các tỉnh, thành phố cũng 

như việc rà soát lại khoảng gần 80 các văn bản quy định về tổ chức do Chính phủ và 

các cơ quan ngang bộ ban hành trong hơn 10 năm qua đã cho thấy một số những 

vấn đề bất cập chính của hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS tại Việt Nam.  

3.3.1. Tính ổn định của hệ thống tổ chức 

Qua nghiên cứu con số thống kê các văn bản cho thấy trong gần 20 năm qua 

đã có 11 văn bản quyết định thay đổi về tổ chức được ban hành, trong đó có 6 văn 

bản cấp Nhà nước và 5 văn bản của Bộ Y tế (nghiên cứu này không thu thập những 

văn bản do các bộ ngành khác ban hành). Trong số 11 văn bản này chỉ có 4 văn bản 

có kèm theo các quy định về chức năng nhiệm vụ và qui định về hệ thống tổ chức. 

Tuy nhiên, các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ đi kèm các quyết định cũng 

không thật sự đầy đủ cả về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân 

sự (chỉ có 2 quyết định có đầy đủ là Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg và Quyết định 

số 13/2002/QĐ-BYT). Ngoài ra, các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ thường 

được ban hành sau, có trường hợp mất đến 3 năm như trường hợp Ủy ban Quốc gia 

về phòng, chống AIDS có quyết định thành lập năm 1994 nhưng mãi đến 1997 mới 

có văn bản quy định hướng dẫn về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ và chỉ chưa đầy 

hai năm sau thì lại có quyết định thay đổi tổ chức của Uỷ ban này [100]. 

Sự thay đổi thường xuyên về tổ chức, cộng với việc chậm trễ, thiếu các quy 

định cụ thể cho bộ máy tổ chức và tính chuẩn xác của các văn bản ban hành của 

trung ương làm cho các cơ quan từ trung ương và nhất là địa phương không “xoay 

xở” kịp. Việc quyết định thay đổi mô hình tổ chức tại các địa phương không thuần 

tuý đơn giản là của ngành y tế. Vì thế, có một số địa phương đã không muốn thay 

đổi hoặc không kịp thay đổi tổ chức theo trung ương. 
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Nghiên cứu này tuy mặc dù chưa đi sâu, nghiên cứu kỹ vào việc đánh giá 

hệ thống văn bản pháp lý về hoạt động phòng, chống AIDS nhưng việc rà soát hệ 

thống văn bản và các cuộc phỏng vấn cũng cho thấy sự thiếu rõ ràng và thiếu 

chuẩn mực, còn nhiều hạn chế trong việc ban hành các văn bản có ảnh hưởng 

quan trọng như thế nào đối với sự ổn định của hệ thống tổ chức cũng như tới hiệu 

quả của cán bộ tại thành phố Đà Nẵng cụ thể như đoạn phỏng vấn sau: “Đà Nẵng 

chúng tôi bây giờ con dấu của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống 

tệ nạn MT, MD cũng chưa có. Nghĩa là, quy chế hoạt động của ba Văn phòng 

Thường trực với nhau như thế nào cũng chưa ai làm, làm gì có ai hướng dẫn cho 

nên mạnh ông ma tuý ông ma tuý làm, mạnh ông HIV ông HIV làm, mạnh ông mại 

dâm ông mại dâm làm”.  

Có thể nói ngay trong một vài quy định về chức năng, nhiệm vụ cũng có 

những điều khoản thiếu sự rõ ràng và có thể sẽ gây lúng túng cho việc thực hiện 

cũng như việc đánh giá vai trò và năng lực của cơ quan được giao nhiệm vụ: "Tổ 

chức thực hiện và phối hợp để điều hoà hoạt động giữa các ban ngành, đoàn thể, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tham gia với các bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản 

có liên quan…”; “Bản thân Văn phòng tách ra nó không làm chức năng QLNN, 

chức năng QLNN là Vụ Y tế dự phòng, thành ra nó lơ lửng giữa trời, giữa đất chả 

biết thế nào” [25] điều này được bộc lộ rõ qua đoạn phỏng vấn tại Văn phòng 

Thường trực phòng, chống AIDS. 

Đây có lẽ là một vấn đề bất cập chủ yếu hiện nay, đó là bộ phận nào trong 

Bộ Y tế thực sự chịu trách nhiệm QLNN về công tác phòng, chống AIDS. Trong 

thời kỳ có Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, theo các văn bản pháp quy về 

chức năng, nhiệm vụ thì Ủy ban Quốc gia là đơn vị chức năng QLNN về công tác 

phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế đảm nhiệm. Nhưng do bộ phận nào của Bộ Y 

tế chịu trách nhiệm thay mặt lãnh đạo bộ điều hành công việc trên phương diện 

QLNN thì chưa qui định rõ trách nhiệm tạo ra sự đùn đẩy và dẫn đến quản lý hiệu 

quả kém. Tại các văn bản pháp quy thì Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS 

trực thuộc Bộ Y tế lại là một “đơn vị sự nghiệp” (Quyết định số 338/2001/QĐ-BYT 

ngày 08/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn 

phòng Thường trực phòng, chống AIDS), còn Tiểu ban AIDS thuộc Ban Chỉ đạo 
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phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD của Bộ Y tế cũng chỉ là một 

bộ phận kiêm nhiệm [19]. 

 Xét trên một phương diện nào đó, sự thay đổi thường là những yếu tố tích 

cực, tạo nên những tiến triển tích cực về cục diện của một vấn đề. Tuy nhiên, đối 

với một hệ thống tổ chức mang tính quốc gia, sự ổn định tương đối trong một 

khoảng thời gian cần thiết là một điều kiện mang tính tiên quyết cho những yếu tố 

tác nghiệp khác của toàn bộ hệ thống đó.  

Về mặt lịch sử, cũng đã có khá nhiều hệ thống tổ chức nằm trong Chương 

trình quốc gia về phát triển xã hội nói chung và về y tế nói riêng đã được hình 

thành, tồn tại và phát triển không ngừng. Cho đến nay, những hệ thống tổ chức đó 

đã có những đóng góp xứng đáng và có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển của đất 

nước, bảo vệ sức khỏe, phúc lợi cho nhân dân. Một trong số hệ thống tổ chức bộ 

máy được khởi đầu từ ngành y tế nhưng cũng nhanh chóng được hoàn thiện và trở 

thành những hệ thống độc lập do đòi hỏi của tất yếu thực tiễn, khách quan đặt ra 

như: Ủy ban Quốc gia chăm sóc và bảo vệ trẻ em của Việt Nam, Ủy ban Quốc gia 

dân số và kế hoạch hoá gia đình, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm…  

 So với các hệ thống tổ chức kể trên, hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS 

có nhiều biến động trong cùng khoảng thời gian không dài. Trong gần 20 năm qua, 

hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS đã trải qua 4 giai đoạn thay đổi chính về tổ 

chức, trung bình cứ 3-4 năm lại có sự điều chỉnh, bổ sung thay đổi về tổ chức phòng 

chống AIDS. Với một tần suất thay đổi như vậy, khó có một hệ thống tổ chức nào 

có đủ điều kiện để ổn định, hoàn thiện và phát triển tổ chức.  

Trong khuôn khổ điều kiện còn hạn chế nghiên cứu sinh đã cố gắng phân tích 

một cách tốt nhất để đi sâu phân tích cụ thể về các nguyên nhân, hạn chế và cơ sở 

khoa học của sự thay đổi tổ chức thường xuyên này, nhưng qua xem xét các giai 

đoạn thay đổi chính, tác giả nhận thấy giai đoạn đầu (từ 1987-1994 và 1994-2000) 

tình hình tổ chức của hệ thống phòng, chống AIDS được ổn định hơn với các 

khoảng cách thay đổi là 6-7 năm một lần. Nhưng riêng trong 3 năm vừa qua (2000-

2003) đã có hai lần thay đổi về tổ chức hoạt động phòng, chống AIDS điều này 

chứng tỏ sự thiết ổn định về tổ chưc sẽ đồng nghĩa với sự thiếu hợp lý và sự bất cập 

của tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.  
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3.3.2. Tính hoàn thiện và tính thống nhất 

Theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/06/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn 

MT, MD có quy định như sau: Thành lập Văn phòng Thường trực tại 3 bộ mà thành 

viên chính là Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xây 

dựng chương trình công tác, lập kế hoạch và tham mưu cho Chính phủ và Ủy ban 

Quốc gia ban hành các chiến lược quốc gia, các văn bản pháp quy về QLNN trong 

lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Các văn phòng giúp việc được đặt tại Văn phòng 

3 bộ là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia. Ngoài 3 bộ thành viên chính còn 

có 14 bộ/ngành khác cùng tham gia. Thành lập hệ thống của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD tại 61 tỉnh/thành theo mô hình tổ chức 

và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia tại Trung ương [100]. 

Thực tế hiện nay cho thấy, việc thực hiện quyết định này cũng còn thiếu tính 

thống nhất dẫn đến tình trạng đa dạng và thiếu hoàn chỉnh trong hệ thống tổ chức 

mà chủ yếu là tại tuyến địa phương. Theo số liệu thống kê nghiên cứu tại 46/61 

tỉnh/thành, các mô hình tổ chức chính tạm thời được phân loại như sau:  

+ Sự khác nhau về hệ thống tổ chức Ủy ban Quốc gia 

Theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/06/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ 

nạn MT, MD [100]: 

* Tỉnh có thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD: 41/46 tỉnh 

* Tỉnh có Ủy ban Phòng, chống AIDS: 5/46 tỉnh 

* Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Phòng, chống AIDS, MT, MD do Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh đảm trách được áp dụng ở 35/41 tỉnh [100].  

Như vậy, tại tuyến tỉnh tuy mô hình về Ủy ban Phòng, chống AIDS, phòng, 

chống tệ nạn MT, MD như trung ương quy định vẫn là phổ biến nhất (khoảng 89%) 

vẫn có khoảng 11% địa phương có mô hình khác, chủ yếu các tỉnh này vẫn giữ 

nguyên mô hình tổ chức của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS theo quyết định 

của Chính phủ. 

+ Sự khác nhau về cơ cấu các thành viên trong Ủy ban Quốc gia 

Theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/06/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ: 
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* Tỉnh có đủ 14 cơ quan, ban ngành cơ bản tham gia Ban Chỉ đạo hoặc Ủy 

ban Quốc gia: 02/41 tỉnh (4,9%) 

* Tỉnh có nhiều hơn 14 cơ quan, ban, ngành cơ bản tham gia Ban Chỉ đạo 

hoặc Ủy ban Quốc gia: 11/41 tỉnh (26,8%) 

* Tỉnh không đủ 14 cơ quan, ban, ngành cơ bản tham gia Ban Chỉ đạo hoặc 

Ủy ban Quốc gia: 07/41 tỉnh (17,1%) 

* Tỉnh không đủ 14 cơ quan, ban ngành cơ bản nhưng có thêm các ngành 

khác tham gia Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban Quốc gia (UBDSGĐTE, Hội Nông dân, 

Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh): 16/41 tỉnh (39,0%) [100]. 

Như vậy, về hình thức đã có sự thống nhất tương đối về mặt hệ thống tổ 

chức, nhưng cơ cấu thực tế của các địa phương vẫn còn nhiều khác biệt, chỉ có 5% 

số tỉnh điều tra là có cơ cấu thành viên đúng theo quy định của trung ương. Số liệu 

thống kê cụ thể cho thấy, có tới 18 sở, ngành thành viên tham gia khác nhau ở các 

Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trưng ương. 

 Vấn đề này được các địa phương giải thích bằng một số lý do cụ thể như là: 

tính đặc thù của địa phương, vấn đề dịch tễ HIV/AIDS tại địa phương, quan điểm 

riêng của các nhà lãnh đạo địa phương, hệ thống tổ chức này không phải mang tính 

hệ thống bởi HIV/AIDS chỉ là một vấn đề sức khoẻ, qua đây có thể thấy tư duy của 

các nhà quản lý cũng còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất dẫn đến triển khai sẽ 

gặp nhiều hạn chế.  

+ Sự khác nhau về các đơn vị trực tiếp làm công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trong tỉnh 

* Tỉnh có Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD, Văn phòng Thường 

trực phòng, chống AIDS, Ban AIDS - Sở Y tế, Ban AIDS các ngành: 16/46 tỉnh 

(34,8%) 

* Tỉnh có Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD, Văn phòng Thường 

trực phòng, chống AIDS, Ban AIDS - Sở Y tế: 13/46 tỉnh (28,3%) 

* Tỉnh có Ủy ban Phòng, chống AIDS, Văn phòng Thường trực phòng, 

chống AIDS, Ban AIDS - Sở Y tế: 1/46 tỉnh (2,2%) 

* Tỉnh có Ủy ban Phòng, chống AIDS, Văn phòng Thường trực phòng, 

chống AIDS, Ban AIDS - Sở Y tế, Ban AIDS các ban, ngành: 02/46 tỉnh 

(4,3%) [100]. 
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Có thể thấy, số tỉnh có hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS thực hiện theo 

mô hình của trung ương, tức gồm có đủ: Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS, MT, 

MD, Ban AIDS - Sở Y tế, Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS tỉnh, Ban 

AIDS các ban, ngành của tỉnh, chiếm một tỷ lệ chưa cao: 34,8% (16/46 tỉnh). Số 

còn lại 65,2% các tỉnh là không theo mô hình tổ chức quy định của Trung ương 

(30/46 tỉnh thu thập được số liệu). 

Có thể nói qua phân tích ở trên thấy rõ sự thiếu thống nhất trong triển khai 

thành lập tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thậm chí còn thể hiện sự thiếu phục 

tùng, sự chỉ đạo, chậm chễ, chấp hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thành lập, sáp 

nhập, đổi tên cơ quan tổ chức phòng chống HIV/AIDS dẫn đến sự thiếu hiệu quả 

trong QLNN về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

+ Sự khác nhau về tính chất và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thường 

trực phòng, chống AIDS tỉnh, thành phố 

* Tỉnh, thành phố có Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS độc lập: 

5/46 tỉnh (13,9%) 

* Tỉnh, thành phố có Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS trực thuộc 

(Sở Y tế): 30/46 tỉnh (83,3%) 

* Văn phòng có chia thành phòng/ban: 12/36 tỉnh (30%)  

* Văn phòng Thường trực AIDS chưa có tài khoản riêng: 9/36 tỉnh 

(25%) [100]. 

Sự đa dạng trong mô hình tổ chức phòng, chống AIDS tại địa phương một 

mặt thể hiện tính độc lập tương đối của các địa phương khi triển khai các quyết định 

của trung ương, mặt khác, cũng cho thấy tính lỏng lẻo, thiếu thống nhất trong việc 

chỉ đạo và điều hành của chương trình đối với tuyến dưới. Vấn đề này cũng đã trở 

thành “tâm tư” của một số cán bộ quản lý trong ngành, nhất là ở địa phương cụ thể 

qua nghiên cứu tìm hiểu các hoạt động quản lý phòng, chống HIV/AIDS một số mô 

hình tổ chức điển hình tìm hiểu qua phỏng vấn thấy rõ như ở Đà Nẵng: “Chúng tôi 

ở dưới này nhìn chung thấy tình hình là công tác điều hành của Trung ương càng 

ngày càng lơi lỏng. Tôi dám khẳng định 1-2 năm gần đây càng ngày càng lơi lỏng, 

có nghĩa là, cha chung không ai khóc. Có lẽ vì ngoài kia bộ máy không ổn định nên 

Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS chỗ thầy Chung Á và chỗ Ban AIDS - 

Bộ Y tế là chỗ anh Huấn, hai nơi tôi thấy là cha chung chẳng ai khóc, chả ai chỉ 
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đạo”. Có thể nói việc phối hợp trong tổ chức bộ máy giữa các cơ quan, tổ chức, cấp 

dưới với cấp trên, hoạt động chuyên môn với hoạt động quản lý nhà nước… về hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS trước diễn biến đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam còn 

rất hạn chế, chồng chéo chưa đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới vì vấn đề kiện 

toàn và hoàn thiện tổ chức phòng, chống HIV/AIDS nước ta là rất cấp thiết. 

Với việc ban hành Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/06/2000, việc 

quản lý chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS ở cấp trung ương thuộc về trách 

nhiệm của hai cơ quan: Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS - Bộ Y tế; Ban 

AIDS - Bộ Y tế. Cả hai hệ thống tổ chức này đều được đặt tại Bộ Y tế, trực thuộc sự 

quản lý của Bộ Y tế đã có tác dụng hơn trong chỉ đạo điều hành xong thực tế vẫn 

còn sự chồng chéo và dễ gây ra sự đùn đẩy trong chỉ đạo và thực hiện [100].  

Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS - Bộ Y tế, có con dấu và tài 

khoản riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của một đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế. Dưới 

Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS - Bộ Y tế là hệ thống Văn phòng 

Thường trực phòng, chống AIDS tỉnh/thành phố. Các văn phòng này chịu sự chỉ 

đạo ngành dọc từ Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS, có chức năng chính 

là giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Y tế và các Giám đốc Sở Y tế trong việc lập kế 

hoạch, điều phối và giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tại tuyến huyện 

cũng hình thành Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD tuỳ theo tình hình thực 

tế của từng địa phương. 

Ban AIDS - Bộ Y tế (với bộ phận thường trực là Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y 

tế) là đơn vị chịu sự chỉ đạo của một đồng chí Thứ trưởng khác phụ trách khối y tế 

dự phòng. Ban này gồm có 7 tiểu ban chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến 

phòng, chống HIV/AIDS trong hệ thống y tế và cũng có hệ thống ngành dọc tại cấp 

tỉnh là Ban AIDS - Sở Y tế với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là đơn vị thường trực. 

Hầu hết các tỉnh mà nhóm nghiên cứu thu thập được số liệu đều thành lập Ban 

AIDS - Sở Y tế (41/46 tỉnh). Đội Y tế dự phòng huyện là đơn vị ngành dọc của Ban 

AIDS - Sở Y tế thực thi nhiệm vụ chuyên môn về phòng, chống AIDS tại tuyến 

huyện. Về mặt pháp lý, Ban AIDS - Bộ Y tế không phải là một cơ quan hành chính 

sự nghiệp độc lập nên không có con dấu và tài khoản riêng. 

Theo quyết định về chức năng, nhiệm vụ của hai bộ phận này do Bộ Y tế ban 

hành thì Ban AIDS - Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng phối hợp về 



 70

chuyên môn y tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và Văn phòng Thường trực 

phòng, chống AIDS sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm điều phối chung kể cả trong và 

ngoài ngành y tế như lập kế hoạch, chuẩn bị tài chính, phối hợp quốc tế và trong 

nước. Như vậy, sự phân công về chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan này trên văn 

bản là cụ thể và rõ ràng.  

Tuy vậy trong thực tế, ngay tại trung ương, nhất là cấp tỉnh công tác này có 

nhiều sự chồng chéo và bất cập. 

  Về mặt hệ thống tổ chức tại địa phương, mô hình tổ chức hai cơ quan này 

vẫn tồn tại nhiều sự khác biệt so với quy định của Chính phủ tại tuyến tỉnh, thành 

phố. Cụ thể, chỉ có 15/46 tỉnh (32,6%) là có đúng mô hình theo quy định của Bộ Y 

tế. Về nhân sự, có tới 9/36 tỉnh (25%) có cùng một lãnh đạo cho cả hai cơ quan, đó 

là Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố. Những khác biệt và kiêm 

nhiệm lãnh đạo này sẽ gây nên nhiều khó khăn cho công tác quản lý điều phối tại 

các cấp và sự trùng lắp, chồng chéo trong các hoạt động là khó tránh khỏi. Phỏng 

vấn sâu một số cán bộ quản lý ở cấp trung ương và tỉnh, thành phố cho thấy sự thiếu 

thống nhất về tổ chức và nhân sự cũng là vấn đề khá bức xúc và thiếu hiệu quả 

thông qua đoạn phỏng vấn ngắn sau: “... có điều là nó kết hợp nhiều lúc bị chồng 

chéo. Có những nơi hai ông này là một. Lúc thì Văn phòng phải gửi cho ông Á 

nhưng trong Đà Nẵng ông Nhật đóng hai vai, một là Chánh Văn phòng Thường 

trực phòng, chống AIDS đồng thời là giám đốc Trung tâm y tế dự phòng và phụ 

trách Ban AIDS - Sở Y tế. Ngoài này bọn tôi gửi công văn cho ông Nhật, bên Ban 

AIDS cũng gửi cho ông Nhật. Hai người gửi không biết nhau, nhưng ông cầm một 

nắm này, hai ông quái nào lại cùng gửi về một vấn đề thậm chí lại còn vênh nữa... 

Có hai hệ thống thì không vấn đề gì cả nhưng hai hệ thống nó cập lại là một cuối 

cùng nó bị tắc nút ở giữa. Báo cáo cũng phải gửi hai nơi. Ông Nhật một lúc phải 

làm hai kế hoạch, một cái gửi cho tôi, một cái gửi cho Ban AIDS - Bộ Y tế” (Trích 

phỏng vấn Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS). 

Đối với địa phương thì những bất cập và chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ 

là những khó khăn cho triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS không đạt 

yêu cầu và hiểu quả như mong muốn, dẫn đến chông chờ và đủn dẩy công việc gần 

như thường xuyên cụ thể qua tìm hiểu phỏng vấn tại thành phố Hồ Chí Minh là rất 

rõ: “...khó khăn đầu tiên là, cấp dưới chấp hành cấp trên nhưng thấy kỳ kỳ. Một 
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chuyện cứ phải báo cáo chỗ này, báo cáo chỗ kia. Khó khăn thứ hai là, nhiều khi có 

những chỉ đạo có cự ly nhất định giữa 2 luồng chỉ đạo này mình là cấp dưới cũng 

rất khó. Khó thứ ba là, mất thời gian, bên đây tổ chức hội nghị cũng nội dung na ná 

vậy, bên kia tổ chức một hội nghị nội dung cũng giống vậy. Tất nhiên cũng có điểm 

này khác, điểm kia khác. Chúng tôi góp ý rằng nên là một, còn nếu là hai thì phải 

nên phân định rõ”.  

Ngay trong Ủy ban Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD 

cũng còn chưa thật sự hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan có chức năng 

phòng, chống AIDS trong Bộ Y tế, sự hiểu biết thiếu chính xác này cũng đã có 

những ảnh hưởng nhất định và có khi đã hình thành lề lối và phương thức làm việc 

của họ đối với hai cơ quan này cụ thể có những hạn chế đáng kể bộc lộ dẫn đến sự 

thiếu hiệu quả, không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS trong thực thi công vụ: qua đánh theo tôi, Văn phòng Thường trực 

phòng, chống AIDS họ thiên về chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ chứ họ ít đi về lĩnh 

vực QLNN. Hầu như các vấn đề QLNN thuộc về Ban AIDS. Rõ ràng chức năng 

QLNN là phải tham mưu cho Chính phủ, cho cơ quan Nhà nước xây dựng một hệ 

thống văn bản pháp luật để quản lý lĩnh vực này việc này. Theo đánh giá của tôi thì 

hình như họ không có chức năng đó mà chức năng đó lại thuộc Ban AIDS. Cho nên 

chúng tôi làm việc với Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS chủ yếu về mặt 

nghiệp vụ, làm việc với Ban AIDS - Bộ Y tế chủ yếu về mặt quản lý. 

Sự chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm về hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS ở nhiều nơi, nhiều lúc được nhận thấy cho khâu quản lý là nguyên nhân 

gây lãng phí nguồn lực cụ thể như trích đoạn phỏng vấn tại thành phố Hồ Chí Minh 

cụ thể: “...thậm chí trong cùng một hội nghị có 2 tập tài liệu giống y hệt nhau cùng 

một lượt nhưng một bên thì in, một bên thì photo. Như vậy lãng phí vô cùng và nó 

tạo nên một cái gì đấy người ta cảm thấy rằng chống lại một đại dịch nhưng bản 

thân mình không có một sự đồng tâm nhất trí trong việc chống đại dịch đó”. “... tôi 

nghĩ nguồn ngân sách đã ít rồi mà lại không hiệu quả nữa thì nó hỏng ra”. 

Cũng phải thấy việc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động ở 

Việt Nam không phải chỉ xảy ra duy nhất đối với chương trình phòng, chống AIDS. 

Nhưng có lẽ các yếu tố quan trọng khác như: Sự thiếu ổn định về tổ chức, thiếu sự 

định hướng chiến lược rõ ràng, thiếu sự chỉ đạo sát sao và tính kém hiệu quả của 
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chương trình đã làm cho vấn đề này trở nên bức xúc hơn nhiều việc này rõ nhất qua 

thực hiện phòng vấn tại Tiểu ban phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường lây 

truyền qua đường tình dục sau: “Từ sau khi thành lập VPTTPC AIDS thì hoạt động 

của Văn phòng với các tiểu ban chuyên môn nói chung và riêng tiểu ban da liễu 

không được tốt như trước kia. Đây là một cái rất dở của VPTT, nó không còn sự 

gắn kết giữa VPTT với tiểu ban chuyên môn nữa. Chỉ đạo của Văn phòng với các 

tiểu ban cũng như hoạt động hợp tác với tiểu ban giảm đi nhiều”.  

Trước đây, công tác phòng, chống HIV/AIDS là một công tác nằm trong 

chương trình mục tiêu quốc gia riêng biệt, do vậy Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS cũng là cơ quan dự toán cấp I trực thuộc Bộ Tài chính. Về vị trí, Uỷ ban là 

một cơ quan ngang cấp bộ trực thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

chính chủ yếu thông qua Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, một cơ 

quan giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban Quốc gia là một Phó Thủ tướng, trong các 

vấn đề: 

* Xây dựng chiến lược, chủ trương chính sách và kế hoạch 

* Lập kế hoạch ngân sách hàng năm và phân bổ kinh phí được duyệt 

* Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống 

HIV/AIDS 

* Là đầu mối điều phối và quản lý hợp tác quốc tế của quốc gia và các ngành 

địa phương 

* Phối hợp với các bộ, ngành giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các sai 

phạm pháp luật;  

* Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả phòng, chống nhiễm HIV/AIDS hàng 

năm và qua các giai đoạn. 

 Qua nhiều giai đoạn thay đổi khác nhau về tổ chức, đến nay, khi công tác 

phòng, chống AIDS lại được đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngoài thay đổi về tên 

gọi của Văn phòng Thường trực (không có từ "quốc gia") và thay vì giúp việc trực 

tiếp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia là một Phó Thủ tướng thì nay giúp việc cho Ủy ban 

Quốc gia phòng, chống AIDS, MT, MD trực tiếp thông qua Bộ trưởng Bộ Y tế - 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, và về cơ bản các chức năng mới của Văn phòng 

Thường trực phòng, chống AIDS cũng không có gì khác so với thời kỳ của Ủy ban 
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Quốc gia trước đây. Một số nhiệm vụ chính của Văn phòng Thường trực phòng, 

chống AIDS là: 

* Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm để Bộ trưởng Bộ Y 

tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, MT, MD phê duyệt và 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình kế hoạch đã được phê duyệt. 

* Tổ chức và mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế 

* Tổ chức thực hiện và phối hợp để điều hoà hoạt động giữa các ban ngành, 

đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

* Tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị xã hội 

tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS 

* Tham gia với các bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản có liên quan 

* Triển khai các công việc do Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS, MT, MD phân công chỉ đạo. 

Trong khi chức năng, nhiệm vụ không có nhiều thay đổi thì phương thức 

quản lý và chỉ đạo thực hiện từ trên xuống dưới lại có những thay đổi về cơ bản và 

nảy sinh một số những vướng mắc bất cập. Đó là: Văn phòng Thường trực phòng, 

chống AIDS được quy định là cơ quan sự nghiệp nhưng lại có các chức năng, 

nhiệm vụ và công việc chủ yếu là của cơ quan QLNN dẫn đến việc nhầm lẫn giữa 

hoạt động QLNN với hoạt động sự nghiệm và có vẻ sẽ làm ảnh hưởng và bị mờ 

nhạt đi hoạt động QLNN dẫn đến chỉ đạo và quản lý thiếu hiệu quả điều này ít 

nhiều được chứng minh qua đoạn phỏng vấn tại Văn phòng Thường trực phòng, 

chống AIDS - Bộ Y tế): “Văn phòng này đúng nghĩa là Văn phòng QLNN. Hiện 

nay, chúng tôi tự cho phép chúng tôi được làm sự nghiệp, bình thường thì dễ sa vào 

việc sự nghiệp”. 

Có thể nói việc quy định không rõ thiếu đồng nhất về tổ chức sẽ dẫn đến một 

số hệ lụy trong quản lý điều hành như thực hiện không đúng theo chức năng, nhiệm 

vụ được quy định và thiếu sự rõ ràng trong vị trí của Văn phòng Thường trực 

phòng, chống AIDS điều này thể hiện rõ trong đoạn phỏng vấn dưới đây: “Nếu 

đúng luật ra bên tôi là cơ quan điều phối, là cơ quan giúp việc cho UBQG điều 

phối các bộ ngành trong đó có Bộ Y tế và Bộ Y tế phải báo cáo qua VPTT để đưa 

lên Uỷ ban. Nhưng trong thực tế nó xảy ra không hoàn toàn như vậy. Có những cái 

báo cáo, có những cái không. Hiện nay Văn phòng tôi không được báo cáo trực tiếp 
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về vấn đề dịch mà Bộ Y tế báo thẳng cho UBQG. Bên tôi chỉ nhận được bản 

photocopy với tư cách là Phó ban giúp Bộ Y tế về tình hình dịch mà thôi. Đấy là 

một cái khó, đáng nhẽ hai cơ quan phải bàn kỹ”. 

Tuy nguồn ngân sách của Nhà nước cho công tác phòng, chống AIDS gần 

như không thay đổi, khoảng 50-60 tỷ đồng/năm, chỉ đạo hoạt động giữa Văn phòng 

Thường trực phòng, chống AIDS với các bộ ngành là dưới hình thức các hợp đồng 

trách nhiệm chứ không còn trách nhiệm của một cơ quan điều phối và quản lý với 

các ban/ngành thành viên như khi là Ủy ban Quốc gia. 

Trong thực tế, từ năm 2002 vị trí của chương trình quốc gia phòng, chống 

AIDS từ một chương trình mục tiêu quốc gia trở thành một dự án thuộc chương 

trình phòng, chống một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Bộ Y tế quản lý. 

Vì vậy, tuy VPTTPC AIDS có chức năng giúp Ủy ban Quốc gia điều phối các hoạt 

động về phòng, chống HIV/AIDS nhưng các kế hoạch, ngân sách cho các cơ quan 

ngoài ngành y tế cũng như hợp tác quốc tế đều do Bộ Y tế phê duyệt. 

Mặc dù hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS đã là một cơ quan độc lập cấp 

quốc gia và có chức năng phối hợp, điều phối đa ngành, nhất là từ năm 2000 khi 

UBQGPCAIDS, MT, MD được thành lập với mục đích nâng cao sự phối hợp đa 

ngành, về cơ bản ngành y tế vẫn đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống này. Điều này 

đã được thể hiện rõ qua các văn bản chính thức đã ban hành trong quá trình hình 

thành và phát triển của hệ thống tổ chức của chương trình phòng, chống HIV/AIDS, 

thể hiện qua một ý kiến sau đây: “Phòng, chống AIDS là một trong 10 chương trình 

trọng điểm quốc gia và nó được xác định là một bệnh nên Chính phủ giao cho Bộ Y 

tế đảm nhiệm, có vai trò chính và chủ đạo cả về định hướng chiến lược, cả về cơ 

cấu tổ chức thực hiện cũng như những vấn đề liên quan đến kế hoạch hoạt động và 

tài chính kèm theo” (Trích phỏng vấn tại UBQGPC AIDS, MT, MD) 

Có một ý kiến mà nghiên cứu sinh phát hiện thấy trong nghiên cứu và cho là 

khá điển hình về cách nhìn nhận về vai trò chức năng của Văn phòng Thường trực 

phòng, chống AIDS được trích phỏng vấn tại UBQGPC AIDS, MT, MD): “VPTT 

không có chân rết mà ở tuyến tỉnh trở xuống là dựa vào ngành y tế. Có cái tên đó 

thôi chứ còn cuối cùng vẫn là những con người đã làm chứ chẳng có người khác 

ngoài chỗ Ban AIDS để làm việc cho Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS”.  
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Như vậy là, chưa có sự phối hợp thật sự hợp lý giữa Ban AIDS và Văn 

phòng Thường trực phòng, chống AIDS. Điều này thể hiện bằng sự thiếu thống 

nhất, còn chồng chéo trong hành động và chỉ đạo các hoạt động ở tuyến dưới như 

đã nêu trên. Tuy nhiên, trước năm 2000 sự điều phối này dường như “suôn sẻ” 

hơn do vị trí lúc bấy giờ của Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS được 

xác định rõ.  

Xuất phát điểm của hệ thống tổ chức quốc gia trong phòng, chống 

HIV/AIDS là từ ngành y tế. Đây không phải là hệ thống tổ chức quốc gia đầu tiên 

và duy nhất ở Việt Nam có quá trình phát triển như vậy và cũng không phải là hệ 

thống duy nhất có những chức năng, nhiệm vụ trùng lắp với ngành y tế, nhưng có lẽ 

lại là hệ thống tổ chức duy nhất từ Ủy ban Quốc gia quay trở về Bộ Y tế. Có nhiều 

nguyên nhân của sự trở về này, nhưng có một vấn đề cần phải được nhìn nhận, đó là 

những hạn chế về năng lực bộ máy của Ủy ban Quốc gia trước đây. Do quy định cơ 

cấu tổ chức, Uỷ ban chỉ có một Văn phòng với nhiệm vụ tham mưu và giúp việc 

cho Uỷ ban theo các chức năng nêu trên. Các phòng thuộc Văn phòng Uỷ ban trong 

khi cố gắng thực hiện vai trò như các vụ/viện chức năng của các Uỷ ban tương 

đương khác (ví dụ như, Ủy ban Quốc gia Dân số - KHHGĐ, Uỷ ban Bảo vệ trẻ 

em...) đã phải huy động đội ngũ cán bộ hợp đồng, trong đó khá nhiều là do các dự 

án quốc tế trả lương để hỗ trợ công việc hằng ngày. Việc này tạo ra tính bất ổn định 

trong xây dựng đội ngũ chuyên trách lâu dài. Tình hình này càng trầm trọng hơn khi 

Văn phòng Uỷ ban trực tiếp thực hiện khá nhiều dự án hợp tác quốc tế với các quy 

định, luật lệ rất đa dạng của các nhà tài trợ. Việc này thực chất đã "cuốn hút" tâm 

sức của các cán bộ thuộc Văn phòng Uỷ ban, do vậy công tác tham mưu vĩ mô bị 

phân tán đi khá nhiều. Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ tham mưu đủ về số lượng, 

có năng lực chuyên môn và quản lý cao bị hạn chế rất nhiều do bị khống chế về 

biên chế, nhân sự. Tóm lại, với vị trí Ủy ban Quốc gia mặc dù vị thế của công tác 

phòng, chống HIV/AIDS đã được đặt lên một tầm cao nhất, nhưng chức năng, vai 

trò, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban đã không tương đồng với nhau, Uỷ ban 

đã thiếu một đường hướng phát triển cụ thể, chắc chắn cho mục đích dài hạn hơn. 

Cũng có một thực tế nữa là từ mô hình tổ chức đến quan điểm tiếp cận cũng như 

phân bổ tài chính đều thể hiện sự quá chú trọng đến mảng hoạt động y tế. Tuy 
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nhiên, các biện pháp phòng bệnh y tế trong lĩnh vực này cũng chỉ chiếm vai trò thứ 

yếu và mang tính bị động nhiều hơn so với các biện pháp phòng ngừa mang tính xã 

hội do các biện pháp điều trị y tế và vắc-xin phòng ngừa cho căn bệnh này tại thời 

điểm hiện tại hầu như không có hy vọng gì nhiều mà sự thành công của công tác 

phòng, chống HIV/AIDS là phụ thuộc vào công tác phòng bệnh điều này thấy rõ 

qua nghiên cứu tìm hiểu phỏng vấn tại tỉnh Hải dương như: “Hải Dương tỷ lệ lây 

nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là đường tiêm chích. Các anh biết tiêm chích xưa nay 

thường tập trung ở ngành y tế nhưng ngành y tế từ ngày có HIV/AIDS chúng tôi 

chưa phát hiện được trường hợp nào lây nhiễm do tiêm chích ở trong ngành y tế mà 

đều thấy lây nhiễm ở ngoài ngành y tế”.  

Như vậy có thể nói việc hoàn thiện và kiện toàn tổ chức để thực hiện phòng, 

chống HIV/AIDS là những nhiệm vụ và yếu tố mang tính cấp thiết nhằm đáp ứng 

với tình hình diễn biến của dịch bùng phát qua các giai đoạn khác nhau đạt yêu cầu 

của cả tổ chức về QLNN về khám chữa bệnh và công tác dự phòng. 

3.3.3. Về nguồn nhân lực  

 Tình hình nguồn nhân lực của bộ máy phòng, chống AIDS được phân tích 

đánh giá theo những yếu tố:  

- Số lượng cán bộ so với quy định và nhu cầu thực tế của chương trình; 

- Sự phù hợp về trình độ chuyên môn và học vấn; 

- Vị trí công tác; 

- Công tác đào tạo cán bộ của chương trình. 

* Nguồn nhân lực trung ương 

Kể từ khi triển khai tiến hành thực hiện đánh giá VPTTPC AIDS mới chỉ có 

37 cán bộ, trong đó 62% (23 người) là biên chế chính thức và 38% (14 người) là 

hợp đồng. Nếu so với quy định về nhân sự của UBQGPC AIDS trước đây thì nhân 

lực của Văn phòng đã tăng lên gần gấp đôi, nhất là số hợp đồng đã tăng gấp 3 lần.  

Tuy đa số cán bộ của Văn phòng có trình độ đại học trở lên nhưng tỷ lệ 70% 

cũng chưa thật là khả quan đối với một cơ quan trung ương. Ngoài ra, còn một số 

hạn chế khác nữa là: các cán bộ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm 

thường là cán bộ kiêm nhiệm chức; cơ cấu cán bộ còn nghiêng về chuyên môn y tế 

mà thiếu cán bộ có trình độ cao về quản lý, về khoa học xã hội, truyền thông giáo 
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dục và y tế cộng đồng, đây là những chuyên ngành rất thiết yếu cho công tác phòng, 

chống HIV/AIDS.  

Ban AIDS - Bộ Y tế có 12 cán bộ chuyên trách thuộc tổ thư ký. Nhóm cán 

bộ này có trình độ chuyên môn y tế khá cao, nhất là trong lĩnh vực các bệnh truyền 

nhiễm và HIV/AIDS. Bên cạnh đó, họ cũng có thâm niên lâu năm trong công tác 

QLNN. Đặc điểm này có lẽ cũng khá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính của 

Ban AIDS là làm công tác phòng, chống dịch HIV và điều trị bệnh nhân AIDS.  

Bên cạnh đó tuyến Trung ương còn có một số cán bộ chuyên trách làm công 

tác phòng, chống HIV/AIDS của các bộ ngành, đoàn thể. Đây là đội ngũ cán bộ khá 

năng động, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm về lập kế hoạch, chỉ đạo điều hành 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong ngành. Thường cán bộ chuyên trách ở các 

bộ ngành thành viên là những người có trình độ chuyên môn không thuộc ngành y 

tế (bác sỹ), ở nhiều nơi là các cán bộ quản lý một bộ phận của đơn vị nên họ có khả 

năng độc lập trong hoạt động. Mặc dù có sự xáo trộn về tổ chức của VPTTPC 

AIDS, sự hợp tác hiện nay giữa các bộ ngành và Văn phòng chủ yếu trên tinh thần 

công việc và sự thân tình. 

* Nguồn nhân lực địa phương 

Tình hình nhân lực của 36 tỉnh/thành phố đã thành lập Văn phòng Thường 

trực. Số Văn phòng có từ 3-6 cán bộ chiếm đa số trong các tỉnh (69,4%), số văn 

phòng có từ 7-10 người (16,7%). Số Văn phòng chỉ có 1-2 người chiếm tỷ lệ thấp 

nhất là 14%, nhưng cũng vẫn là vấn đề đáng quan tâm vì trong tình hình hiện nay 

khi dịch đã lan đến tất cả các tỉnh thành phố và công tác phòng, chống HIV/AIDS 

đã trở thành một trong những mục tiêu phát triển chiến lược quốc gia thì những 

tỉnh/thành phố chỉ có vài cán bộ phụ trách công tác này là chưa thực sự phù hợp. 

 Theo ý kiến của các địa phương thì có tới 83,3% cơ sở cho là thiếu nhân lực. 

Và một điều rất rõ rệt là, đa số các văn phòng (70%) thường cho là cần có thêm bác 

sỹ trong khi chức năng, nhiệm vụ chính của cơ quan lại là công tác điều phối, lập kế 

hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình và huy động cộng đồng là chính. Có lẽ đây là 

một trong những lý do tạo nên những hạn chế về mặt năng lực của Uỷ ban sẽ được 

phân tích ở phần (xem Bảng 3.1):  
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Bảng 3.1: Thông tin về tình hình nhân lực tại VPTT các tỉnh 

Vấn đề Chỉ báo N Tỷ lệ % 

1. Số lượng cán bộ văn phòng  
 (n=36) 

1-2 người 5 13,9 

3-6 người 25 69,4 

>7 người 6 16,7 

2. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách  
 (n=36) 

<25% 7 19,4 

26%-50% 10 27,8 

51%-75% 6 16,7 

76%-100% 13 36,1 

3. Trình độ đại học trở lên  
 (n=36) 

1-3 cán bộ 18 50,0 

4-5 cán bộ 15 41,7 

>6 cán bộ 3 8,3 

4. Tình hình nhân lực (n=36) 
Đủ 6 16,7 

Thiếu 30 83,3 

5. Loại cán bộ thiếu (n=30) 

Bác sỹ 21 70,0 

Kế toán 3 10,0 

CB truyền thông 6 20,0 

Khác (tạp vụ, lái xe, tin học…) 3 10,0 
 

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ không phải là số lượng mà là ở tính chất chuyên trách 

và chất lượng của cán bộ. Số liệu tổng hợp từ các tỉnh thành cho thấy khoảng gần một 

nửa số văn phòng (47,4%) có dưới 50% cán bộ chuyên trách. Chỉ có 9/36 tỉnh/thành 

phố (25%) có 100% cán bộ chuyên trách. Đây là khó khăn lớn nhất về tình hình nhân 

lực hiện nay của các VPTTPC AIDS tuyến tỉnh. Và khó khăn này thậm chí có thể sẽ 

trở thành bất lợi cho một tổ chức trong trường hợp người lãnh đạo chính của Văn 

phòng lại là kiêm nhiệm của một ngành khác đã có tổ chức, quy mô ổn định và lớn 

hơn nhiều so với hệ thống phòng, chống AIDS, có thể nói rằng việc hoàn thiện ra một 

tổ chức riêng biệt chuyên sâu và có cán bộ làm chuyên trách tại các tuyến trong hệ 

thống tổ chức là yêu cầu cấp bách và đòi hỏi để sớm đạt được trong thời gian gần 

nhất là nhiệm vụ đặt ra nhằm giảm tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm như hiện nay, điều này 

được bộc lộ rõ qua tìm hiểu phỏng vấn thảo luận nhóm tại thành phố Hồ Chí Minh 

như sau: “Tôi thấy rằng công tác phòng, chống AIDS rất tốt nếu như có một Ủy ban 

Phòng, chống AIDS riêng và phải có người chịu trách nhiệm chuyên trách chứ không 

nên kiêm nhiệm theo dạng như thế này. Nếu như kiêm nhiệm thì rất lệ thuộc vào 

người lãnh đạo, nếu như mà có tâm huyết thì hoạt động nó mới được đề cao. Còn nếu 
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như vì nhiều việc và người ta cũng thấy là cái mảng này không phải là mảng quan 

trọng chẳng hạn thì hoạt động nó cũng gặp khó khăn”. 

Tình trạng lãnh đạo kiêm nhiệm cũng lại là một vấn đề khá phổ biến nữa của 

nhiều chương trình, dự án hiện nay ở nước ta. Việc một lãnh đạo kiêm 16-17 chức 

như địa phương phản ánh là một bất hợp lý quá lớn và chứng tỏ tính hình thức nặng 

nề của các chương trình. Có những ý kiến thu thập được qua nghiên cứu này cho 

rằng, đây cũng là vấn đề nặng về hình thức và cần phải có sự điều chỉnh để nâng 

cao chất lượng công việc bằng đoạn phỏng vấn ngắn tại tỉnh Lạng Sơn như sau:“… 

thực ra mình có nhiều Ban quá, có cả Uỷ ban, rồi Ban Chỉ đạo mà phần lớn là kiêm 

nhiệm thành ra có một đồng chí mà làm tới vài chục cái ban như thế thì nhiều quá. 

Vấn đề chính là làm sao vừa phải thôi chứ không nhất thiết là nặng về vấn đề hình 

thức tổ chức”. “Nhược điểm của ta là một đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm nhiều quá 

mà không có chuyên trách… Hôm nào họp thì nhớ đến mình ở cái đó” (Trích 

phỏng vấn tỉnh Lạng Sơn). 

Nguyên nhân của vấn đề kiêm nhiệm này là do tỉnh không có biên chế 

(63,6%) hoặc là không tuyển dụng được (9,1%) (thành phố Hồ Chí Minh không 

có cán bộ muốn làm ở đây vì thu nhập thấp và không hứa hẹn nhiều triển vọng 

phát triển). Một nguyên nhân nữa là, các địa phương thiếu sự hướng dẫn chỉ đạo 

cụ thể của trung ương về tình hình nhân lực cho địa phương qua tìm hiểu phỏng 

vấn ngắn tại Đà Nẵng như sau: “Về tổ chức ở địa phương, chúng tôi muốn Bộ Y tế 

hay Chính phủ có văn bản hướng dẫn về biên chế tổ chức cho cụ thể như 4 người 

hay 3 người”. 

Về trình độ và công tác đào tạo cán bộ. Một phần năm số VPTTPC AIDS 

chỉ có dưới 50% nhân viên có trình độ đại học và khoảng một nửa số VPTTPC 

AIDS có trên 75% cán bộ có trình độ đại học trở lên. Như vậy, xét một cách tổng 

quan thì vẫn có đến 20% số VPTTPC AIDS tuyến tỉnh chưa đảm bảo về mặt chất 

lượng cán bộ.  

 Năm 2002, 100% số cán bộ của Văn phòng các tỉnh/thành phố được đào tạo 

về chuyên môn, 39,3% cán bộ VPTTPC AIDS được đào tạo về quản lý. Đây là tỷ lệ 

khá cao về số lượng đào tạo so với các chương trình khác. Nhưng có thể thấy 

chương trình vẫn nặng về đào tạo chuyên môn hơn là nâng cao trình độ quản lý, cụ 

thể (xem Bảng 3.2).  
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Bảng 3.2: Tình hình đào tạo cán bộ trong năm 2002 

Nội dung Chỉ báo N Tỷ lệ % 

1. Số cán bộ được đào tạo 

(n=35; không có thông tin: 1) 

Có 28 80,0 

Không 7 20,0 

2. Nội dung đào tạo (n=28) 
Chuyên môn 28 100,0 

Quản lý 11 39,9 

 
Đáng lưu ý là, tình trạng đào tạo theo dự án vẫn là rất phổ biến, nhưng ít có ý 

kiến đánh giá thẳng thắn như một ý kiến dưới đây của một cán bộ quản lý chủ chốt 

tuyến tỉnh về chất lượng đào tạo cũng như hiệu quả của các đào tạo theo kiểu “dự 

án” này, điều này cụ thể qua tìm hiểu tại Đà Nẵng: “Chúng tôi cả năm nay có 3 lớp 

tập huấn của các dự án. Chỉ có tập huấn của UBQGPC AIDS là có bài bản, có mời 

các chuyên gia có kinh nghiệm nâng cao kiến thức cho anh em. Còn ở tuyến khu 

vực chất lượng đào tạo còn rất hạn chế, hầu như chỉ truyền đạt các thông tin trong 

tài liệu, ít thông tin mới, giảng viên thường không có kinh nghiệm, gây tốn kém tiền 

bạc chi cho ăn ở, đi lại và thời gian tham dự các lớp tập huấn”.  

Chất lượng và phương thức đào tạo như vậy một mặt gây lãng phí, mất thời 

gian làm việc trong khi đang thiếu cán bộ, mặt khác sẽ khó có thể cải thiện được cơ 

bản trình độ cán bộ và cũng luôn tạo ra tình trạng là các cơ sở luôn cảm thấy có nhu 

cầu cần được đào tạo hơn nữa. Đánh giá về năng lực cán bộ phòng, chống AIDS tại 

các địa phương, nhiều ý kiến của VPTT tại Hà Nội cho rằng tương đối đạt yêu cầu, 

nhất là tại các tỉnh trọng điểm và tỉnh dự án. Bên cạnh đó một số địa phương do 

trình độ cơ bản của anh em cán bộ là trung cấp nên hạn chế nhiều đến năng lực 

chuyên môn. Thậm chí nhóm đánh giá còn gặp những cán bộ lãnh đạo ngành y tế 

địa phương hiểu một cách quá mơ hồ về HIV/AIDS.  

3.3.4. Về năng lực tài chính  

Hiện tại 100% số tỉnh, thành phố đều có ngân sách trong nước được phân bổ 

hàng năm cho chương trình và có 33,3% số tỉnh điều tra hiện tại đang có dự án 

nước ngoài. Số tỉnh/thành phố có cả hai nguồn ngân sách cũng là 33,3%. Nguồn 

ngân sách trong nước trong vài năm qua gần như vẫn đứng ở một mức nhất định 

hầu như không có thay đổi (khoảng 60 tỷ một năm), trong khi tình hình số ca nhiễm 

mắc HIV/AIDS trong nước vẫn luôn tăng, tốc độ nhanh và các nguồn tài trợ nước 
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ngoài cũng tăng đáng kể. “... tôi thấy rằng nguồn lực của chúng ta hiện nay đang bị 

phân tán và chính sự phân tán ấy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới hiệu quả của công 

việc. Tôi nghĩ chuyện phân phối nguồn lực không phải là cái gì đó làm cho nó quá 

gây ra sự không hiệu quả, nhưng cái chính là sử dụng nguồn lực ấy của các ngành 

địa phương mới đem lại hiệu quả cao nhất” (Trích thảo luận các ban ngành tỉnh 

Hải Dương). 

Đối với nguồn ngân sách trong nước thì gần như 100% số tỉnh, thành phố 

chủ yếu dựa trên phân bổ tài chính của trên và chỉ có dưới 50% địa phương nhắc 

đến các ưu tiên hoặc các nhu cầu thực tế của chương trình trong việc phân bổ nguồn 

tài chính. Các con số này cho thấy khó mà có được những bản kế hoạch thực sự có 

chất lượng và cùng với nó là tính hợp lý trong việc phân bổ các nguồn tài chính, 

điều này được phân tích và nhìn nhận rõ qua đoạn phỏng vấn và tìm hiểu tại thành 

phố Hà Nội và Đà Nẵng là:  

“Phân bổ kinh phí về các quận huyện là chưa được phù hợp. Tôi lấy ví dụ 

nên theo đầu dân hoặc theo tỷ lệ người nhiễm. Địa phương nào do đặc thù của nó 

nguy cơ bao nhiêu người nhiễm, người nhiễm nhiều thì nơi đó phải được đầu tư 

kinh phí nhiều, ví dụ như vậy... chứ bây giờ phân bổ theo mối chung có nơi thì dùng 

không hết, có nơi thì lại không có mà dùng. Thế nên đứng về phía thực hiện tôi thấy 

việc phân bổ kinh phí còn chưa được phù hợp” (Trích phỏng vấn tại Hà Nội). 

“Bên ngành LĐTBXH được Chi Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội giao, ví dụ 

có 7 phường thì hỗ trợ mỗi phường 1 triệu. Nói chung là kinh phí giao cho anh đó 

nhưng mà địa chỉ sẵn rồi, ở dưới này chỉ có chi theo quy định chung thôi chứ không 

phải là giao kinh phí để dưới quận tự làm” (Trích thảo luận tại Đà Nẵng). Có thể 

thấy công tác phân bổ nguồn lực, nguồn tài chính trong hệ thống tổ chức giữa các 

cấp, các tỉnh thành phố, trong ban chỉ đạo phòng, chống TN, MT, MD HIV/AIDS 

cũng còn nhiều bất cấp và chưa phù hợp.  

Hiện nay, 100% các tỉnh đều quản lý theo luật ngân sách nhà nước và 31,4% 

số tỉnh có hệ thống quản lý theo cả hai hệ thống là luật ngân sách nhà nước và hệ 

thống của các nhà tài trợ. Đối với các dự án viện trợ thì có một điểm chung là 

VPTTPC AIDS tại các cấp hiện chưa có được những số liệu chính dù là sơ bộ về tài 

chính từ các dự án hay của các địa phương và bộ ngành khác. Hệ thống quản lý tài 

chính và kế hoạch hoạt động của các dự án này đều không có một cơ chế quản lý 
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thống nhất mà là theo lề lối của mỗi nhà tài trợ. Đây có lẽ không phải là vấn đề 

riêng của công tác phòng, chống HIV/AIDS mà là vấn đề chung của tất cả các 

chương trình ODA ở nước ta hiện nay.  

Công tác quản lý tài chính chưa được duy trì tốt, vẫn còn 11,8% số cơ sở 

không có hoạt động kiểm toán hàng năm. Tần suất kiểm toán cũng khác nhau ở các 

địa phương: có 51,7% số cơ sở mỗi năm có hoạt động kiểm toán một lần, nhưng 

cũng có tới 27,6% số cơ sở lại có hoạt động kiểm toán 6 tháng và 20,7% có hàng 

quý. Ý kiến dưới đây của một số cán bộ quản lý chương trình tại các cấp cũng phần 

nào khẳng định sự yếu kém của công tác quản lý tài chính và cách nhìn nhận về 

nguyên nhân của vấn đề này nhìn thấy rõ qua nghiên cứu tại một số mô hình tổ 

chức cụ thể qua phỏng vấn tại Văn phòng Thường trực phòng chống AIDS và được 

mô tả (xem Bảng 3.3). 

“... Giám sát tài chính hiện nay có thể nói là bất cập... Trên thực tế bọn tôi 

không quản lý được việc chi tiêu ở các tỉnh vì bọn tôi phải thông qua Vụ Tài chính, 

thông qua Sở Y tế. Bọn tôi lại không có người để kiểm tra như Bộ Y tế họ đi kiểm 

tra các tỉnh. Bọn tôi muốn kiểm tra không được, người đâu mà ông phụ trách, mà 

ông chỉ là một phần trong kế hoạch tài chính, nó chỉ tương đối thôi. Tiền ấy do các 

tỉnh họ quản lý hộ mình, họ chịu trách nhiệm quản lý là chính, bọn tôi chỉ có tính 

điều phối.  

Bảng 3.3: Quản lý tài chính tại các địa phương 

Nội dung Chỉ báo N Tỷ lệ % 

1. Nguồn tài chính (n=36) 

Từ ngân sách trong nước 36 100,0 

Từ dự án 12 33,3 

Cả 2 nguồn trên 12 33,3 

2. Hệ thống quản lý tài chính  

(n=35; Không có thông tin: 1) 

Hệ thống chính phủ 35 100,0 

Theo dự án 11 31,4 

Cả 2 11 31,4 

3. Hoạt động kiểm toán  

(n=34; Không có thông tin: 2) 

Có 30 88,2 

Không 4 11,8 

4. Tần suất kiểm toán  

(n=29; Không có thông tin: 1) 

Hàng quí 6 20,7 

6 tháng 1 lần 8 27,6 

Năm 1 lần 15 51,7 
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3.3.5. Mối quan hệ phối hợp và điều phối công tác 

  Về vấn đề này chúng tôi thấy có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một số ý 

kiến tán thành việc sát nhập 3 cơ quan này thành một Uỷ ban chung. Cơ sở của sự 

đồng tình này là sự đơn giản về mô hình tổ chức, đỡ cồng kềnh, tương hỗ và tận 

dụng nguồn lực của các ngành điều này thể hiện rõ nhất triển khai lấy ý kiến tại hội 

thảo ở Hà Nội một số ý kiến cho rằng mô hình mới từ năm 2000 mà ghép lại như 

thế rất hay. Vì nó tránh được chồng chéo, không có hoạt động độc lập và thứ hai là 

phối kết hợp giữa đơn vị này với cơ quan kia. 

Qua nghiên cứu có thể nhận định như sau: Thuận lợi thứ nhất là ba mảng 

này nó rất gần với nhau, thành một Ban Chỉ đạo cho tất cả các mảng công việc nó 

đều hỗ trợ nhau tốt hơn... thuận lợi thứ hai là trong lúc đánh giá chung các mảng thì 

nó sẽ phải bổ khuyết về mặt hình thức về mặt lý luận cho nhau để mà triển khai 

xuống thực tế. Cho nên ba cơ quan LĐTBXH, Công an, Y tế đều biết thông tin 

trong quận để thống nhất cách chỉ đạo 

Ngược lại, cũng có các ý kiến không đồng ý phối hợp hoạt động của ba 

mảng này với nhau, nhất là tại tuyến tỉnh. Các lý do không đồng tình là các mảng 

hoạt động này có nhiều và khác nhau. Ví dụ: AIDS là một bệnh cần chống kỳ thị và 

phân biệt đối xử, trong khi MT, MD là các tệ nạn xã hội đang bị lên án. Làm như 

vậy sẽ khó cho hoạt động phòng, chống AIDS.  

Qua nghiên cứu và phỏng vấn tại Hà Nội đối với MDMT vẫn kêu gọi chia sẻ 

nhưng thực ra là rất ít mà phải nói là một sự phẫn nộ với hành vi đấy. Trong khi đó 

ma tuý cái phẫn nộ nhiều nhất, mại dâm trong chừng mực nào đấy còn có sự chia 

sẻ. Gộp hai anh này lại với nhau sẽ làm cho cái người bị AIDS cảm thấy bị xúc 

phạm, sự chia sẻ của cộng đồng với những người này ít đi. 

Còn tại thành phố Hồ Chí Minh qua phỏng vấn và lấy ý kiến nhận được một 

số phản hồi như: “Nhiều điều chưa hợp lý bởi vì AIDS là một bệnh và nó có những 

sự kỳ thị, phân biệt đối xử rất nặng nề và nó sẽ để lại hậu quả xã hội rất lớn. Nếu 

bây giờ mình kết hợp mình gắn một bệnh với một tệ nạn xã hội thì nó sẽ làm nặng 

hơn sự kỳ thị, sự phân biệt đối xử”.  

Một vài ý kiến khác cho rằng, nếu phối hợp ba mảng với nhau thì sẽ khó 

khăn hơn cho việc quản lý và điều phối hoạt động. Tính chủ động của mỗi ngành bị 
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hạn chế vì họ bị ràng buộc trong các quy chế, sự chỉ đạo không trực tiếp như trước 

đây, như vậy cũng chỉ mang tính hình thức hơn là thực tế: “Thực chất, ta sát nhập 

ba tổ chức này lại thì nó có lợi về mặt tổ chức nhưng thực tế nó vẫn là ba mảng 

tách rời nhau. Về tiếng thì chúng tôi tập trung chỉ đạo nhưng thực tế nó đang nằm 

riêng. Cái khó cho chúng ta là tập trung sự phối hợp, khi nằm chung thì đòi hỏi sự 

phối hợp rất cao, hơn nữa là nó có cái khó là tính chủ động. Tôi nghĩ là nên tách 

nhau ra…” (Trích thảo luận các ban, ngành thành phố Hà Nội). 

Hoạt động điều phối và liên kết hoạt động giữa các thành viên của UBQGPC 

AIDS, MT, MD còn lỏng lẻo, đôi khi mang tính hình thức, chủ yếu là “chỉ nhập vào 

thế thôi”. Tại các cấp trung ương và tỉnh đều có nhiều ý kiến nhận xét khá rõ ràng 

và cụ thể về sự thiếu phối hợp này. Các ý kiến này cho rằng sự điều phối và phối 

hợp hoạt động giữa VPTTPC AIDS với các bộ, ngành, đoàn thể cơ bản là chia sẻ 

nguồn tài chính và mang nặng tính hợp đồng. Cho đến nay, cả cơ quan điều phối là 

Uỷ ban cũng như các cơ quan chức năng là các bộ ngành đều chưa thật sự chú trọng 

đến mục tiêu phối hợp hành động và đạt hiệu quả cao cho chương trình mà chủ yếu 

sử dụng được chỉ tiêu nguồn lực mà chương trình phân bổ cho bộ, ngành mình. 

Điều này được thể hiện rõ khi tiến hành nghiên cứu phỏng vấn và đánh giá thực 

trạng tại Hải Dương: “Ban Chỉ đạo tỉnh theo cơ chế phải phối hợp với nhau để sử 

dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo thì tôi thấy là chưa làm được. Tôi thấy cấp Bộ 

trên Trung ương cũng chưa phối hợp được mà Ban Chỉ đạo từ trung ương cũng chỉ 

là nhập vào thế thôi nhưng chắc hoạt động phối hợp cũng chỉ mức độ như Hải 

Dương chứ kinh phí của anh nào anh ấy dùng”, “Ở các tỉnh, các Viện thì tôi thấy 

rất lủng củng. Nói là một mối nhưng có một mối đâu. Nói một mối có ông Phó Chủ 

tịch là Trưởng ban nhưng thực ra ông đứng trên danh nghĩa hoàn toàn, vẫn là ông 

Phó thường trực làm (thực ra là y tế). Ông y tế có gì lại hội ý với nhau, lại gọi ông 

LĐTBXH sang, gọi ông Công an sang. Nhưng việc của ông nào ông ấy làm, có phối 

hợp với nhau được đâu” (Trích phỏng vấn tại Hải Dương). 

Tại địa phương có hai phương án về hệ thống tổ chức ảnh hưởng đến hiệu 

quả của việc điều phối và phối hợp hoạt động. Trước hết, tại các tỉnh còn tách riêng 

HIV/AIDS với MT, MD thì hoạt động có vẻ thuận lợi và sự chỉ đạo và phối hợp 

thống nhất hơn. Nếu tại các địa phương này mà có được sự thống nhất giữa Ban 
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AIDS và VPTTPCAIDS thì hoạt động điều phối rất thuận lợi như trường hợp thành 

phố Hồ Chí Minh. Hai là các tỉnh đã sát nhập ba mảng AIDS, MT, MD thậm chí có 

tỉnh còn sát nhập thêm tội phạm hay xây dựng đời sống văn hoá thì hoạt động điều 

phối và chỉ đạo mang nặng tính hình thức, không sâu sát. Vấn đề sẽ phức tạp hơn 

nhiều khi tại địa phương có cả Ban AIDS và VPTTPC AIDS, mỗi đơn vị đặt ở một 

nơi, điều này được thể hiện rõ qua nghiên cứu và phỏng vấn tại Đà Nẵng: “Chúng 

tôi bây giờ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, 

MD, 3 ông ngồi với nhau họp, họp chẳng qua cũng là họp thế thôi, ông nào mạnh 

ông đấy báo cáo nhưng mà liên kết của 3 ông này chưa bao giờ”. 

Vai trò của tổ thư ký giúp việc của Văn phòng Chính phủ, mặc dù có vai trò 

tổng hợp và giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban Quốc gia để điều phối hoạt 

động của ba Bộ trong Ban thường trực, nhưng lại rất ít được nhắc đến trong các 

cuộc trao đổi với các ban ngành và dường như vẫn tồn tại những câu hỏi như: “Ai 

điều hành?”. Điều này có lẽ cũng là những lý do của tình trạng lỏng lẻo trong sự 

phối hợp giữa các bộ và ban, ngành hiện nay: 

“Văn phòng trên Chính phủ cũng như UBQGPC AIDS, MT, MD ai đứng ra 

điều hành cái này? Vẫn là Phó Thủ tướng nhưng giúp việc cho Phó Thủ tướng 

vẫn là 3 anh tách rời nhau chứ chưa vào là một” (Trích thảo luận các ban ngành 

tại Hà Nội). 

Chúng tôi không thu thập được số liệu chính thức về tổng số ngân sách đầu 

tư nước ngoài cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Theo nguồn 

không chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian hiện nay, ước tính 

kinh phí từ các dự án ODA và phi chính phủ nước ngoài do trung ương và địa 

phương phê duyệt và quản lý là khoảng 10 triệu đôla Mỹ mỗi năm. Nếu được như 

vậy, thì hiện tại nguồn ngân sách nước ngoài sẽ nhiều gấp hơn hai lần ngân sách 

trong nước. 

Với một số ngân sách nước ngoài lớn như vậy, nhưng như đã nêu ở phần 

“quản lý tài chính”, chúng ta hầu như không quản lý và điều phối được các dự án 

này, đặc biệt là các dự án nằm dưới tỉnh. Nhưng có lẽ không phải là vấn đề riêng 

của hệ thống phòng, chống AIDS mà là tình trạng chung của QLNN. Không quản 

lý được nằm trong hai yếu tố chính: Một là, các dự án do nước ngoài tài trợ có một 
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hệ thống thanh quyết toán và báo cáo tài chính riêng. Hai là, chủ yếu do không có 

sự phối hợp thực sự giữa nguồn lực nước ngoài và nguồn lực trong nước. Về 

nguyên tắc, trong bất cứ kế hoạch hoạt động hoặc kế hoạch chiến lược nào được coi 

là tốt của các cơ quan ở các cấp, các nguồn tài trợ nước ngoài phải được tính toán 

để lồng ghép như là một nguồn lực quan trọng cho việc đạt các mục tiêu chiến lược 

của mỗi địa phương hoặc mỗi cấp. Và khi các nguồn lực bên ngoài chiếm một tỷ 

trọng quá lớn mà lại thiếu sự quản lý chặt chẽ thì sẽ gây ra những tổn hại không nhỏ 

cho kết quả chương trình và nhất là công tác điều hành của quốc gia. Như vậy 

không riêng gì đối với các nhà quản lý ông tác phòng, chống AIDS và Bộ Y tế mà 

vai trò điều phối và quản lý của các cơ quan có chức năng điều phối chung như Bộ 

Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các nguồn lực nước ngoài rõ ràng là 

còn hết sức hạn chế và kém hiệu quả. Và việc coi nguồn vốn tài trợ của quốc tế như 

là một nguồn “thu nhập riêng” có lẽ cũng không phải là không phổ biến tại các cơ 

quan nhà nước hiện nay: “... và những cái chương trình can thiệp có đầu tư của 

nước ngoài thì chúng tôi được hưởng theo phần riêng không nằm trong cái kế 

hoạch….” (Trích phỏng vấn tại Hà Nội). 

Về phía Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS Trung ương, tuy được 

xác định là văn phòng có nhiệm vụ chính là điều phối, lập kế hoạch nhưng tại đây 

vẫn luôn luôn trực tiếp triển khai khá nhiều dự án, trong đó rất nhiều dự án mang 

tính tác nghiệp chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS mà ít liên quan đến chức 

năng nhiệm vụ của Văn phòng. Do đó, đã thiếu nhân lực, ngoài việc không làm 

đúng chức năng, thì cán bộ của Văn phòng còn bị chi phối rất nhiều bởi các hoạt 

động tác nghiệp và các cam kết thực hiện dự án như tìm hiểm qua cán bộ Văn 

phòng Thường trực phòng, chống HIV/AIDS. “Tôi đang làm dự án là việc sự 

nghiệp đấy. Dự án này đáng lẽ phải bê đi chỗ khác làm chứ không phải nằm ở văn 

phòng, có chăng anh chọn trong nhiều dự án 1-2 cái liên quan đến điều phối,... còn 

tất cả các dự án khác phải để cho địa phương hoặc các viện”.  

Tình trạng trên cũng xảy ra tương tự với Ban AIDS - Bộ Y tế. Trong tình 

hình các cơ quan Nhà nước luôn có vấn đề thiếu nhân lực chuyên trách để làm công 

tác kiểm tra, giám sát hay chỉ đạo địa phương thì việc trực tiếp tham gia làm dự án 

sẽ làm phân tán nguồn nhân lực rất nhiều. Ngoài ra, việc thực hiện các dự án khác 
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nhau của các nguồn tài trợ khác nhau sẽ gây “nhiễu” cho công tác QLNN trong 

nhiều mặt do yêu cầu và ảnh hưởng của nhà tài trợ: “Ban AIDS - Bộ Y tế nói thật 

với anh là họ có bộ máy thật đấy nhưng thật ra họ có nhiều việc. Họ chủ yếu chỉ 

tham gia vào các dự án thôi. Tỉnh nào có dự án thì họ đi chứ còn những tỉnh như 

bọn tôi chẳng bao giờ có dự án của Ban AIDS chắc chẳng bao giờ họ ghé bọn tôi” 

(Trích phỏng vấn tại Đà Nẵng). 

Đối với việc phân bổ điều tiết các dự án nước ngoài có tình trạng chỗ quá 

nhiều chỗ quá ít, hình như cũng chưa có một cơ chế điều hành rõ ràng, gây ra sự 

thiếu tin tưởng ở các cơ quan quản lý ở Hà Nội, lãng phí nguồn lực: “... có tỉnh thì 

dự án chồng lên dự án, có tỉnh thì ngồi ngáp chờ dự án, tôi thấy Ban AIDS cũng có 

dự án, Văn phòng Thường trực Bộ Y tế cũng có dự án, việc phân bổ dự án cho các 

địa phương không hiểu có sự thống nhất giữa hai cơ quan này không và cũng 

không có thông tin gì cho các địa phương biết để đề xuất xin dự án” (Trích phỏng 

vấn tại Đà Nẵng).  

Đáng lưu ý là các địa phương lại là cấp tỏ ra quan tâm lo lắng rõ rệt hơn tới 

tình trạng lơi lỏng trong việc quản lý sự hoạt động của các tổ chức nước ngoài, nhất 

là một số tổ chức phi chính phủ với các dự án nhỏ đang làm trực tiếp tại các địa 

phương mà thiếu sự quản lý điều phối chặt chẽ: “... tôi lo lắng lắm, hiện nay các dự 

án của các tổ chức phi chính phủ vào các địa phương tổ chức các dự án phòng, 

chống AIDS rất nhiều, nhiều hoạt động của một số tổ chức tự thuê người vào làm, 

không có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về quy định triển khai các hoạt động dự 

án phòng, chống AIDS của các tổ chức này như thế nào, thậm chí các hoạt động 

này cũng không được báo cáo cho ai. Hiệu quả của các dự án do NGO tại các địa 

phương về AIDS đạt được kết quả gì, tài liệu tuyên truyền tự in ấn cấp phát tràn 

lan” (Trích phỏng vấn tại Đà Nẵng).  

Có thể nói qua phân tích và đánh giá về QNLN và các tổ chức dự án đối với 

các tổ chức phi chính phủ, nguồn tài trợ viện trợ cho hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam cũng là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý phải quan tâm đến 

hệ thống tổ chức để quản lý tốt hơn cho vấn đề này điều này rất rõ trong đoạn 

phỏng vấn tìm hiểu tại Đà Nẵng. 
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3.3.6. Công tác quản lý và giám sát  

 Công tác giám sát đã được thực hiện khá thường xuyên. Theo thống kê năm 

2002, có tới 97,1% số địa phương có kế hoạch giám sát hàng năm. Phần lớn những 

hoạt động giám sát này là do VPTT PCAIDS tiến hành (72%). Còn lại là giám sát 

kết hợp giữa VPTT PCAIDS và Ban AIDS - Sở Y tế. Giám sát do Sở Y tế trực tiếp 

tiến hành chiếm tỷ lệ rất ít (6.3%). Phương pháp giám sát thường được sử dụng nhất 

là kiểm tra (94,1%). Kết quả các hoạt động giám sát cũng có thông tin phản hồi tuy 

nhiên tỷ lệ chưa cao, nhất là từ tuyến trung ương (từ trung ương xuống tỉnh 58,3%; 

từ tỉnh xuống huyện 91,7%).  

Tuy các hoạt động giám sát cũng đã đề cập đến các nội dung, tiến độ, tài 

chính, giải quyết một số khó khăn kịp thời cho cơ sở nhưng vẫn giới hạn ở một số 

thao tác đơn giản, chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp trong giám sát và chưa 

đạt tới mục tiêu chính là hỗ trợ tuyến dưới trong việc nâng cao chất lượng các hoạt 

động. Thiếu kỹ năng và tài liệu hướng dẫn công tác giám sát, nhất là giám sát chất 

lượng là vấn đề cần quan tâm. Đặc biệt, hoạt động giám sát tại tuyến tỉnh, huyện 

rất thưa vắng do thiếu cán bộ, cán bộ kiêm nhiệm và kinh phí. Một vấn đề nữa là, 

theo ý kiến các địa phương, trước năm 2000 hoạt động giám sát, hội nghị giao 

ban, tổng kết trao đổi kinh nghiệm rất thường xuyên và đều đặn, nhưng sau 2000 

hoạt động này giảm sút, hầu như không có và chủ yếu còn lại là của một số dự án 

(xem Bảng 3.4). 

Bảng 3.4: Một số chỉ báo về công tác giám sát 

Vấn đề Chỉ báo N Tỷ lệ % 

1. Kế hoạch giám sát  

(n =35; Không có thông tin: 1) 

Có 34 97,1 

Không 1 2,9 

2. Hình thức giám sát  

(n=34) 

Thường xuyên 14 38,9 

Định kỳ 28 77,8 

Giám sát điểm 17 47,2 

Khác (giám sát đột xuất) 3 8,4 

3. Cơ quan giám sát 

 (n=32; Không có thông tin: 2) 

 

VPTTPC AIDS 23 71,9 

VPTT và Ban AIDS  6 18,8 

Ban AIDS ngành y tế 2 6,3 

Cơ quan khác 1 3,1 
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Các ý kiến này cũng cho thấy kiến thức và hiểu biết về quản lý giám sát của 

các cán bộ ở địa phương về cơ bản là khá tốt và nhạy bén với thực tế qua tìm hiểu 

tại các tỉnh thành phố, cụ thể qua phỏng vấn tại Đà Nẵng: “Đi kiểm tra, giao ban, tổ 

chức huấn luyện tôi thấy các năm trước làm rất tốt mà động viên được anh em địa 

phương chứ lúc bắt đầu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD đến 

giờ chả thấy ai... Tôi cảm nhận bộ máy phòng, chống AIDS của mình yếu, yếu lắm. 

Tôi nói 2 năm nay chả thấy ông nào đi kiểm tra hộ tôi cái phòng, chống AIDS từ 

trung ương đến địa phương. Từ trung ương đến giờ chẳng ai đi kiểm tra... Không 

kiểm tra, bây giờ mà không chấn chỉnh sớm cái này thì tôi nghĩ thứ nhất là tiền bỏ 

ra không hiệu quả, thứ hai là bộ máy dưới càng ngày càng lỏng”. Có thể nói vấn đề 

QLNN đối với công tác kiểm tra giám sát, đối với hệ thống tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam qua nghiên cứu thấy vấn đề này cũng còn thiếu, thậm trí là 

yếu kém nữa. Đây cũng là vấn đề cần phải quan tâm cho việc hoàn thiện hệ thống tổ 

chức trong thời gian tới.  

3.3.7. Hệ thống thông tin, báo cáo  

Nếu không có một hệ thống thông tin báo cáo đáng tin cậy và được cập nhật 

kịp thời thì công tác quản lý, điều hành và lập kế hoạch ở tất cả các cấp đều sẽ mang 

nặng tính chủ quan và kém hiệu quả. Tuy nhiên, các vấn đề bất cập và yếu kém 

trong hệ thống báo cáo không phải chỉ là vấn đề riêng của công tác phòng, chống 

AIDS. Mặc dù vậy, công tác này cũng vẫn có những đặc thù riêng về tổ chức như 

đã phân tích ở phần trên, đã tạo nên những ảnh hưởng tới nhiều mặt hoạt động của 

công tác phòng, chống AIDS mà điển hình là hệ thống báo cáo, thống kê.  

Trước hết, điều dễ nhận thấy là do cùng trong Bộ Y tế có 2 tổ chức đơn vị 

cùng điều hành hoạt động phòng, chống AIDS nên đương nhiên có 2 hệ thống 

thông tin báo cáo. Bên cạnh đó các tiểu ban chuyên môn của Ban AIDS và các Ban 

ngành thành viên của Ủy ban Quốc gia cũng có một hệ thống dọc từ trung ương 

xuống địa phương nên thêm một hệ thống báo cáo nữa. Với các địa phương thì 

ngoài báo cáo theo hệ thống dọc như trên, các cơ sở còn phải báo cáo theo hệ thống 

ngang, ví dụ các tiểu ban của Ban AIDS báo cáo cho Sở Y tế... Như vậy, trong công 

tác phòng, chống HIV hiện nay đang có khá nhiều hệ thống báo cáo theo các hệ 

thống dọc và ngang.  
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Về đầu mối gửi và nhận báo cáo: tình hình cũng rất khác nhau giữa các địa 

phương. Có 66,7% số địa phương gửi đi 3-4 nơi và chỉ có 16,7% số cơ sở gửi đi 1-2 

nơi. Ngược lại, VPTTPC AIDS tỉnh cũng phải nhận báo cáo từ rất 5 nguồn: đó là 

ban AIDS huyện/thị, ban AIDS các ban ngành, các tiểu ban chuyên môn, các trung 

tâm y tế và các bệnh viện thể hiện rõ qua tìm hiểu tại thành phố Hồ Chí Minh. “... ở 

trên thì tản mạn, ở dưới thì tập trung... Tôi báo cáo hết các nơi toả ra rất nhiều nơi, 

Ủy ban Phòng, chống AIDS, Viện VSDT, Ban AIDS - Bộ Y tế, Ủy ban Phòng, chống 

AIDS - Bộ Y tế, Viện Da liễu”. 

Qua các ý kiến và thông tin thu thập được từ nghiên cứu có thể nói hệ thống 

phòng, chống AIDS có chiều hướng phát triển nhiều hệ thống báo cáo, nhiều đầu 

mối hơn so với trước đây. Thực tế này đã được nhiều ý kiến cho rằng lý do là việc 

có hai hệ thống tổ chức chỉ đạo hoạt động phòng, chống AIDS hiện nay. Tuy vậy 

tính hiệu quả và chất lượng của các hệ thống báo cáo này cũng còn là vấn đề cần 

phải tiếp tục cải thiện do còn những ý kiến cho rằng thông tin trong báo cáo quá dài, 

trùng lắp giữa các hệ thống, thiếu tính chuyên sâu và ít giá trị sử dụng. Chính vì 

vậy, công tác báo cáo lại có thể trở thành là một vấn đề gây phiền hà cho cơ sở thể 

hiện qua tìm hiểu tại Đà Nẵng: “... trước đây bọn tôi báo cáo 2 đầu mối thôi, báo 

cáo giám sát cho Viện VSDT Hà Nội còn lại báo cáo tổng kết, sơ kết 6 tháng, 3 

tháng, 1 năm thì chỉ báo cáo cho Ủy ban Phòng, chống AIDS. Bắt đầu 2000 trở lại 

đây thì tách ra, báo cáo Ban AIDS riêng chỗ anh Huấn có mẫu riêng dài dằng dặc 

rồi bên Ủy ban Quốc gia lại mẫu riêng cũng 6 tháng, 1 năm như thế. Cuối cùng 

thành ra hai hệ thống báo cáo nhìn chung là vất vả cho anh em ở tuyến dưới”.  

Có lẽ trong tình trạng như vậy, sẽ có không ít trường hợp cho rằng việc gửi 

báo cáo chỉ là hình thức và tính hiệu quả sẽ không cao, gây lãng phí, chồng chéo… 

cũng không khuyến khích được những người trực tiếp làm và gửi báo cáo: “...chúng 

tôi làm đúng thì Viện Pasteur đòi báo cáo, Viện VSDT cũng đòi báo cáo, Bộ Y tế 

cũng đòi báo cáo, rồi Ủy ban Quốc gia cũng đòi báo cáo. Tất nhiên là các báo cáo 

cứ phải sào đi sào lại ra biểu mẫu theo ý kiến của cấp trên, cứ phải lặp đi lặp lại” 

(Trích thảo luận tại thành phố Hồ Chí Minh). 

Ngoài vấn đề nhiều đầu mối còn một vài vấn đề khác cũng thường gặp ở 

công tác phòng, chống AIDS, đó là việc thiếu tính đồng bộ và chuẩn mực trong hệ 
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thống báo cáo. Theo văn bản quy định, chế độ báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng, 

chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD gồm có báo tháng, quý, 6 tháng và 

hàng năm (Quyết định 01/QĐ-UBQG ngày 10/10/2000 của Chủ tịch Ủy ban Quốc 

gia phòng, chống AIDS, MT, MD. Thống kê từ 46 tỉnh cho thấy một tỷ lệ đáng kể 

các báo cáo không đáp ứng được quy định này. Bảng số liệu sau đây chỉ rõ tần suất 

của các loại báo cáo của các địa phương (xem Bảng 3.5). 

Bảng 3.5: Tình hình báo cáo của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 

Loại báo cáo 
Hàng 

tháng 

Hàng 

quý 
6 tháng 1 năm Cả 4 kỳ 

Báo cáo tổng hợp 
7 24 26 27 5 

19,4% 66,7% 72,2% 75,0% 13,9% 

Báo cáo giám sát 
25 12 12 11 9 

83,3% 40,0% 40,0% 36,7% 30,0% 

Báo cáo tài chính 
8 24 18 23 7 

23,5% 70,6% 52,9% 67,6% 20,6% 

Báo cáo hoạt động 

chuyên môn 

20 27 23 24 15 

58,8% 79,4% 67,6% 70,6% 44,1% 

 
 Và tình trạng thông tin một chiều như gửi báo cáo lên trên là nhiệm vụ 

của các cơ sở, còn ở trên thì không có nhiệm vụ gửi lại tuyến dưới các ý kiến 

phản hồi và nhận xét về chất lượng của báo cáo và về các công việc của tuyến 

dưới. Ý kiến của địa phương cho thấy, tuyến dưới vẫn luôn mong muốn có được 

thông tin hai chiều nhưng dường như sự chia sẻ thông tin và chỉ đạo của tuyến 

trên chỉ ở mức độ rất khiêm tốn điều này thể hiện rõ khi thảo luận hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS tại Hải Dương (xem Bảng 3.6). 

“Chúng tôi thường báo cáo về Ban AIDS - Bộ Y tế chủ yếu là báo cáo 

một chiều. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được công văn nhắc, chẳng hạn như 

thiếu báo cáo thì nhận được công văn ấy thôi. Còn chỉ đạo của Ban AIDS - Bộ Y 

tế không gửi về chỗ chúng tôi mà chỉ đạo thẳng về TTYTDP”. 
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Bảng 3.6: Một số thông tin về hệ thống báo cáo của VPTTPC AIDS tỉnh 

Vấn đề Chỉ báo N Tỷ lệ % 

1. Các loại báo cáo (n=36) 

Báo cáo tổng hợp 36 100,0 

Báo cáo giám sát 30 83,3 

Báo cáo tài chính 34 94,4 

Báo cáo chuyên môn 34 94,4 

2. Đầu mối gửi báo cáo (n=36) 

1-2 nơi 6 16,7 

3-4 nơi 27 66,7 

> 4 nơi 3 8,3 

4. Thông tin phản hồi từ Trung ương xuống 
tỉnh (n=34; Không có thông tin: 2) 

Có 21 61,8 

Không 13 38,2 

5. Thông tin phản hồi từ tỉnh xuống huyện 
(n=34; Không có thông tin: 2) 

Có 33 97,1 

Không 1 2,9 
 

Qua đánh giá và tìm hiểu, phân tích thực trạng tại các hoạt động thông tin, 

báo cáo tại các tỉnh, thành phố, ban ngành… từ trung ương thấy bộc lộ rất nhiều hạn 

chế từ khâu chỉ đạo đến khâu thực hiện và sự phối hợp thì càng thấy rõ sự bất cập 

này dẫn đến sự rối ren, chồng chéo hiệu thiếu hiệu quả đôi khi còn tùy tiện điều này 

đặt ra cho các nhà quản lý phải có kế hoạch rà soát, hoàn thiện để sớm xây dựng 

hoàn thiện bằng được hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS từ Trung ương đến 

cơ sở một cách thống nhất khoa học, gọn nhẹ khắc phục được sự bất cập hiện nay. 

3.4. ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

3.4.1. Hệ thống tổ chức phòng, chống Lao quốc gia 

Cũng giống như HIV/AIDS, Lao là một bệnh truyền nhiễm mang tính xã hội 

cao. Tính xã hội của bệnh Lao thể hiện ở chỗ từ xa xưa nó đã được liệt vào một trong 

tứ chứng nan y. Tính xã hội còn thể hiện tính chất dịch tễ của bệnh thường gặp ở 

người nghèo, vô gia cư, di dân ngày nay giữa Lao và HIV còn có mối quan hệ tương 

đồng về dịch tễ. Tính xã hội của bệnh được thể hiện ở đặc điểm dễ lây nhiễm và điều 

trị lâu dài tốn kém. Đặc biệt tính xã hội là ở sự kỳ thị và quan điểm về lây truyền... 

Như vậy, có thể nói Lao là một trong những vấn đề sức khoẻ mang tính xã hội.  

Hệ thống điều trị Lao ở Việt Nam từ trung ương đến địa phương được hình 

thành khá sớm từ những năm 80 của thế kỷ XX. Đó là các Bệnh viện Lao Trung 

ương, Bệnh viện Lao tỉnh/Khoa Lao Bệnh viện tỉnh (Trạm Chống Lao tỉnh), tuyến 

huyện có Tổ chống Lao huyện và một số giường lao trong các bệnh viện huyện. 

Tuyến xã có cán bộ chuyên trách theo dõi bệnh nhân lao. 
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Tuy nhiên, hệ thống phòng, chống lao quốc gia (nay gọi là Dự án phòng, 

chống lao quốc gia) mới được hình thành chính thức những năm 90. Hệ thống tổ 

chức của công tác này căn bản dựa trên hệ thống điều trị lao của Bộ Y tế từ trung 

ương xuống địa phương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế (Chương trình y tế 

quốc gia), Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương hình thành một Ban điều hành dự án 

phòng, chống lao gồm các thành viên của một số Vụ của Bộ Y tế và cán bộ lãnh 

đạo Viện Lao và bệnh phổi. Giúp việc cho Ban điều hành Dự án là một ban thư ký 

dự án được phân chia thành một số nhóm công tác chính như: kế hoạch/điều phối; 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, giám sát, cung ứng, đối ngoại và tìm kiếm đối tác 

truyền thông vận động xã hội, thống kê và lưu trữ thông tin; hành chính văn thư. 

Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, 

Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. 

Tại tuyến tỉnh, mỗi tỉnh thành lập một Ban Chỉ đạo phòng, chống lao do Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Phó ban thường trực là Giám đốc các Bệnh 

viện Lao (hoặc Trạm trưởng Trạm chống lao tỉnh) và các uỷ viên khác có liên quan 

trực tiếp đến hoạt động phòng, chống lao. Dưới Ban Chỉ đạo này có một bộ phận 

thường là phòng chỉ đạo tuyến có một Ban thư ký và có thư ký chính chương trình 

chống lao tỉnh (chuyên trách). Bộ phận này đặt tại các Bệnh viện Lao hay Trạm 

chống lao tỉnh/thành phố. 

Tuyến huyện chỉ đạo trực tiếp là Trung tâm y tế quận/huyện và đơn vị chịu 

trách nhiệm với chương trình là Tổ chống lao quận/huyện.  

Tuyến xã mỗi trạm y tế có một cán bộ phụ trách theo dõi các bệnh nhân lao.  

So sánh hệ thống tổ chức phòng, chống lao với hệ thống tổ chức phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam thì hệ thống tổ chức của công tác chống lao quốc gia 

có một số đặc điểm về hệ thống tổ chức như sau: 

Điểm giống của hệ thống phòng, chống HIV/ AIDS 

* Trực thuộc Bộ Y tế  

* Là bệnh xã hội, hoạt động đòi hỏi tính đa ngành  

* Tính chất dịch tễ phức tạp 

* Có hệ thống dọc từ trung ương xuống cơ sở 

* Có Ban Chỉ đạo tại tuyến tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh là Trưởng ban 
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Điểm khác với hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 

* Hệ thống phòng, chống lao đã tồn tại từ những năm 80 đến nay 

* Sự chỉ đạo chỉ nằm trong Bộ Y tế mà không lên đến Chính phủ  

* Thống nhất mô hình trong toàn quốc. Không có nhiều tiểu ban, nhiều đầu 

mối như tổ chức phòng, chống HIV/AIDS 

* Có hệ thống tổ chức dọc hoàn chỉnh từ trung ương đến xã  

* Ở cấp tỉnh, Sở Y tế không trực tiếp tham gia vào thực hiện như tổ chức 

phòng, chống HIV/AIDS 

* Mang tính chuyên môn y tế là chính  

* Có rất ít sự tham gia của các bộ, ngành, chủ yếu là có sự tham gia của một 

số tổ chức quần chúng 

* Tính ổn định cao 

* Quản lý một đầu mối tại trung ương, tỉnh, huyện và xã 

* Có cán bộ chuyên trách từ trung ương đến tỉnh và huyện  

3.4.2. Hệ thống tổ chức chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 

Công tác dân số KHHGĐ ở nước ta được thực hiện từ những năm đầu thập 

kỷ 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, trải qua chiến tranh và nền kinh tế nước nhà còn 

kém phát triển, công tác dân số kế hoạch hoá gia đình chỉ thực sự phát triển từ khi 

thành lập UBQGDS/KHHGĐ (năm 1984) và đạt hiệu quả cao vào những năm 90. 

Tiền thân của UBQGDS/KHHGĐ là Phòng bảo vệ Bà mẹ Trẻ em và sinh đẻ 

kế hoạch thuộc Vụ Điều trị của Bộ Y tế.  

Năm 1984, UBQGDS/KHHGĐ được thành lập và đến năm 1988 đã tách 

riêng ra khỏi Bộ Y tế để trở thành một Ủy ban Quốc gia độc lập do Phó Thủ tướng 

thường trực làm Chủ tịch và Bộ trưởng Bộ Y tế làm Phó thường trực.  

Về tổ chức, thời kỳ đầu những lãnh đạo chủ chốt của Uỷ ban cũng là kiêm 

nhiệm, nhưng Uỷ ban đã nhanh chóng củng cố được hệ thống tổ chức chuyên trách 

từ trung ương đến huyện, xã. Đến năm 1994, tức là 10 năm sau khi thành lập, Uỷ 

ban đã có một tổ chức hoàn chỉnh, với các Vụ QLNN, Trung tâm nghiên cứu 

chuyên ngành (nay là Viện Nghiên cứu). Ở trung ương, có hệ thống tương ứng; ở 

địa phương từ tỉnh đến xã, phường với Phó Chủ tịch UBND các tỉnh làm Chủ 

nhiệm Uỷ ban, đội ngũ cộng tác viên đông đảo, rộng khắp và có phương thức phối 

hợp với các đơn vị thành viên khác khá chặt chẽ và rõ ràng.  
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Chỉ vài năm sau khi thành lập, Uỷ ban đã nhanh chóng xây dựng được các 

chiến lược, chính sách quốc gia cho toàn chương trình. Các mục tiêu về dân số 

KHHGĐ đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng và trở thành một trong những mục 

tiêu phát triển của đất nước. Công tác Dân số/KHHGĐ (thực chất chủ yếu là công 

tác KHHGĐ) một mặt chủ yếu cung cấp các dịch vụ y tế về kế hoạch hoá gia đình, 

mặt khác cũng chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố kinh tế xã hội. Vì vậy, hệ thống 

của Uỷ ban cũng có sự tham gia của rất nhiều các ban ngành thành viên, trong đó có 

Bộ Y tế. 

Trong thời kỳ này (năm 1993) Bộ Y tế cũng thành lập Vụ BVSKBMTE/ 

KHHGĐ (Vụ Sức khoẻ sinh sản) để thay mặt Bộ Y tế chủ trì công tác kế hoạch, 

chính sách, quản lý và chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ BMTE/KHHGĐ trong 

hệ thống y tế trên toàn quốc gia.  

Vụ BVSKBMTE/KHHGĐ cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo triển 

khai các dịch vụ KHHGĐ ở tất cả các tuyến dịch vụ của ngành y tế. Công tác 

BMTE/KHHGĐ có hệ thống ngành dọc hoàn chỉnh từ Bộ Y tế xuống đến huyện, 

xã, với Trung Tâm BVSKBMTE/KHHGĐ là đơn vị chuyên môn chủ chốt tại địa 

phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chủ trương chính sách Bộ 

Y tế mà Vụ BVSKBMTE/KHHGĐ chủ trì hướng dẫn. 

Với vai trò QLNN về KHHGĐ, UBQGDS/KHHGĐ có chức năng nhiệm vụ: 

xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và điều phối, giám sát hoạt động về mảng kế 

hoạch hoá gia đình giữa các địa phương, cơ quan, đoàn thể trung ương liên quan. 

Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh chức năng lập kế hoạch, chiến lược và điều phối 

quốc gia thì UBQGDS/KHHGĐ cũng đã trực tiếp triển khai một số dịch vụ và hoạt 

động trực tiếp liên quan KHHGĐ, nên đã xuất hiện sự chồng chéo với công việc 

của của Bộ Y tế và các thành viên khác. Ví dụ, công việc của Vụ BMTE/KHHGĐ 

Bộ Y tế và Vụ Điều phối KHHGĐ thuộc Uỷ ban, công việc của Bộ Văn hoá - 

Thông tin, các đoàn thể, Vụ Thông tin - Giáo dục - Truyền thông thuộc Uỷ ban… 

Hệ thống tổ chức dân số từ cấp tỉnh trở xuống đến tuyến xã tham gia làm dịch vụ 

KHHGĐ bao gồm, phát bao cao su, thuốc tránh thai, thậm chí có nơi còn tham gia 

cả dịch vụ đặt dụng cụ tử cung và nạo hút thai. Những dịch vụ này từ trước đến nay 

đều do ngành y tế đảm trách, theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của ngành.  

Tuy còn một số chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ nhưng vấn đề quản 

lý và phân bổ kinh phí cho công tác KHHGĐ lại tập trung về UBQGDS/KHHGĐ. 
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Trong mảng hoạt động này thì hệ thống tổ chức UBQGDS/KHHGĐ đóng vai trò 

QLNN và Bộ Y tế và các thành viên khác đóng vai trò cơ quan hành chính sự 

nghiệp, ký hợp đồng làm dịch vụ với Uỷ ban (Hợp đồng trách nhiệm trong chương 

trình mục tiêu). Các kết quả hoạt động này được báo cáo cả ở hai hệ thống tổ chức, 

tại 2 cấp nhưng chủ yếu là báo cáo cho hệ thống tổ chức của Uỷ ban tại trung ương. 

Hệ thống báo cáo thống kê chính thức của Bộ Y tế là niên giám thống kê y tế không 

có các chỉ số về KHHGĐ. 

Việc chồng chéo giữa 2 tổ chức vụ Điều phối KHHGĐ của UBQGDS/ KHHGĐ 

và vụ BVSKBMTE/KHHGĐ của Bộ Y tế phần nào giống như vấn đề của tổ chức 

VPTTPC AIDS của Bộ Y tế với Ban AIDS của Bộ Y tế trước khi sát nhập vào Cục 

Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS hiện nay. Tuy vậy cho đến nay thì 

chương trình KHHGĐ vẫn tồn tại song song với Bộ Y tế và như đã biết, các kết quả 

của Chương trình Quốc gia Dân số KHHGĐ là khá khả quan và được đánh giá cao 

trong thời gian qua.  

Điểm giống với chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

* Chương trình xuất phát từ Bộ Y tế  

* Hoạt động chương trình đòi hỏi tính đa ngành cao, trong đó đóng góp của 

ngành y tế là chủ chốt 

* Có hệ thống dọc từ trung ương xuống cơ sở thiếu chuyên nghiệp 

* Có sự chồng chéo về hoạt động với ngành y tế và một số thành viên khác. 

Điểm khác với chương trình phòng, chống HIV/AIDS 

* Hệ thống của chương trình Dân số KHHGĐ không trải qua nhiều thay đổi. 

Tính ổn định cao 

* Nhanh chóng trở thành Uỷ ban độc lập với một lãnh đạo chuyên trách cấp 

Bộ trưởng với sự giúp đỡ của các Phó Chủ nhiệm làm Thứ trưởng chuyên trách, có 

bề dày kinh nghiệm trong công tác QLNN (trong khi UBQG phòng, chống 

HIV/AIDS đã thiếu lãnh đạo cấp bộ lại hầu hết là kiêm nhiệm) 

* Có được các chiến lược và chính sách rõ ràng và lâu dài của chương trình 

với các tiêu chí phấn đấu (chỉ tiêu pháp lệnh, ví dụ: tỷ lệ giảm dân số trong từng 

thời kỳ do Quốc hội phê duyệt...) và để đánh giá rõ ràng 

* Mô hình trong toàn quốc khá thống nhất 

* Có hệ thống tổ chức theo ngành dọc hoàn chỉnh từ trung ương đến 

xã/phường. Tại trung ương có các đơn vị tham mưu với chức năng QLNN rõ ràng 
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và tổ chức phù hợp (cấp Vụ) phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác (trong khi tổ 

chức UBQGPC HIV/AIDS chỉ có một Văn phòng thực tế chỉ có chức năng làm 

công việc tổng hợp và hành chính) 

* Có tổ chức phối hợp liên ngành khá chặt chẽ 

* Huy động được sự ủng hộ và tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt của 

các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp 

* Có cán bộ chuyên trách từ trung ương đến tỉnh và huyện. Nhiều cán bộ chủ 

chốt ở trung ương và địa phương là những cán bộ có kinh nghiệm QLNN từ các cơ 

quan quản lý tổng hợp (Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Kế hoạch nhà nước…) hoặc 

chuyên ngành phù hợp (y tế, thống kê…) có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, 

trình độ QLNN.  

3.5. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI 

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

3.5.1. Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh 

Năm 1987 thành phố Hồ Chí Minh thành lập tiểu ban nghiên cứu về 

HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế. Sự ra đời của tiểu ban này cùng đồng thời với sự ra 

đời của tiểu ban SIDA thuộc Ủy ban Phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn - Bộ Y 

tế. Tháng 12/1990, thành phố thành lập UBPC AIDS trực thuộc UBND TP Hồ chí 

Minh. Năm 1993, thành phố thành lập VPUBPC AIDS, đặt tại Sở Y tế. Bên cạnh 

VPUBPC AIDS có các tiểu ban chuyên môn hỗ trợ như tiểu ban huyết học truyền 

máu, tiểu ban điều trị, tiểu ban giám sát dịch tễ, tiểu ban phòng, chống lây truyền từ 

mẹ sang con… Năm 1995 thành phố thành lập Ban AIDS - Sở Y tế lồng ghép trong 

VPUBPC AIDS.  

Hiện tại thành phố chưa thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn MT, MD. Mô hình tổ chức của thành phố Hồ Chí Minh ổn 

định từ năm 1990 đến nay và chưa có sự thành đổi gì mặc dù có rất nhiều sự chỉ đạo 

và sự hướng dẫn thay đổi theo chỉ đạo về mặt thể chế. 

 Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số địa phương đã có sự lồng ghép giữa 

Ban AIDS - Sở Y tế với VPTTPC AIDS. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị duy 

nhất không có sự thay đổi về mô hình tổ chức phòng, chống AIDS suốt gần 30 năm 

trở lại đây. Đây là 1 trong 5 địa phương duy trì mô hình UBPC AIDS trực thuộc 

UBND và có tính ổn định cao về mô hình tổ chức trong phòng, chống HIV/AIDS 

tại địa phương. Tại tuyến thành phố có sự thống nhất tại tất cả các đơn vị trực thuộc. 
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Năng lực hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

chưa đáp ứng tốt các hoạt động phòng, chống AIDS trên địa bàn thành phố. Tuy 

nhiên, thiếu cán bộ tại VPUBPC AIDS và tính chất kiêm nhiệm tại tuyến quận, 

huyện đang ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chương trình phòng, chống AIDS. 

Hạn chế của hệ thống tổ chức là chưa tiến hành phối hợp một cách có hiệu quả hoạt 

động phòng, chống AIDS với phòng, chống MT, MD.  

Sơ đồ 3.1: Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống AIDS tại TP Hồ Chí Minh 
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3.5.2. Tổ chức phòng, chống AIDS của tỉnh Lạng Sơn 

Năm 1993, UBND tỉnh Lạng Sơn thành lập tổ chức là Ban phòng, chống 

AIDS trực thuộc Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân và có trụ sở tại Trung tâm Y tế 

dự phòng tỉnh. Đến tháng 10/1996 Ban phòng, chống tệ nạn xã hội MT, MD, 

HIV/AIDS tỉnh được thành lập do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và 

thành viên là các ban ngành trong tỉnh. Năm 1998, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thành lập 

tổ chức là Ban phòng, chống AIDS, có quy mô cơ cấu tổ chức theo đúng Quyết 

định số 605/BYT-QĐ ngày 3/5/1995 của Bộ Y tế. Tháng 7/2001 theo Quyết định số 

490/YT/QĐ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã kiện toàn lại Ban phòng, chống AIDS của 

Sở. Theo quyết định này, Ban phòng, chống AIDS do Giám đốc Sở Y tế làm trưởng 

ban, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng làm Phó trưởng ban thường trực. Nhiệm 

vụ của Ban phòng, chống AIDS - Sở Y tế được thực hiện theo Quyết định số 

1716/QĐ-BYT ngày 04/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế [16].  

Tháng 7/2000, UBND tỉnh Lạng Sơn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, MD và xây dựng đời sống văn hoá.  

Năm 2002, UBND tỉnh thành lập lại VPTTPC AIDS tỉnh Lạng Sơn trực 

thuộc Sở Y tế. Lúc này, VPTTPC AIDS mới có con dấu và tài khoản riêng. Việc 

thành lập tổ chức Văn phòng là do VPTTPC AIDS Quốc gia có ý kiến quá nhiều 

lần yêu cầu tỉnh phải thành lập Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS để tiếp 

nhận và triển khai một số dự án của VPTTPC AIDS đưa xuống tỉnh. 
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Sơ đồ 3.2: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS của tỉnh Lạng Sơn 
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3.5.3. Tổ chức phòng, chống AIDS tại thành phố Đà Nẵng 

Tháng 8/1997, thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ chức Ủy ban Phòng, 

chống AIDS do một đồng chí là Phó chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch và 

Giám đốc Sở Y tế làm Phó Chủ tịch thường trực và bao gồm 12 thành viên. Giám 

đốc Sở Y tế Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp và chuẩn bị các phương 

tiện cần thiết để giúp Ủy ban Phòng, chống AIDS có điều kiện hoạt động.  

Tháng 6/1998, UBND thành phố Đà Nẵng cho thành lập tổ chức là Văn 

phòng Thường trực phòng, chống HIV/AIDS, là cơ quan thường trực giúp UBPC 

AIDS thành phố. Văn phòng có con dấu và tài khoản riêng, Giám đốc Trung tâm Y 

tế dự phòng thành phố kiêm Chánh văn phòng VPTTPC AIDS. Các cán bộ khác là 

cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng kiêm nhiệm. 

Tháng 5/2000, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thành lập Ban AIDS theo quy 

định của Bộ Y tế. Ban AIDS gồm có 8 thành viên do Phó Giám đốc Sở làm Trưởng 

ban và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng làm Phó ban thường trực.  

Tháng 11/2000, UBND thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 

chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, MD. Trưởng ban là Phó chủ tịch UBND 

thành phố và 4 phó trưởng ban bao gồm: Y tế, Thương binh và xã hội, Công an, 

Mặt trận Tổ quốc thành phố, ngoài ra, Ban Chỉ đạo gồm có 12 thành viên khác. 

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo tại UBND thành phố có một bộ phận thường trực tại 

Văn phòng Ủy ban. Tại Sở Y tế có VPTTPC AIDS; tại Sở Công an có VPTTPC ma 

tuý; tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có VPTTPC mại dâm. 

Dưới tổ chức VPTTPC AIDS là Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, 

chống tệ nạn MT, MD của 6 quận, huyện. Cơ cấu tại tuyến quận, huyện bao gồm: 

Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND quận/huyện. Phó thường trực Ban Chỉ đạo là 

Phó giám đốc TTYT quyận/huyện. Ban Chỉ đạo bao gồm từ 1-15 uỷ viên: Y tế, 

Công an, LĐTBXH, Thanh niên, Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Tài 

chính, Mặt trận Tổ quốc...  

Tại tuyến xã/phường. Có 47 Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống 

tệ nạn MT, MD do Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng ban và gồm một số 

thành viên chính như y tế, thanh niên, phụ nữ, công an, chữ thập đỏ... Trong đó y tế 

xã/phường là chủ chốt trong hoạt động. 
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Như vậy, mô hình tổ chức phòng, chống AIDS của Đà Nẵng giống với mô 

hình tổ chức của trung ương về các bộ phận nhưng khác là có sự lồng ghép nhân sự 

và hoạt động giữa Ban AIDS và VPTTPC AIDS. Điểm khác của Đà Nẵng là 

VPTTPC AIDS đặt trong Trung tâm Y tế dự phòng và nhân viên của văn phòng là 

cán bộ của khoa AIDS Trung tâm Y tế dự phòng đảm nhiệm. Hệ thống phòng, 

chống AIDS ở tuyến quận, huyện cũng dựa vào hệ thống y tế dự phòng là chính. 

Các hoạt động căn bản dựa trên lực lượng của ngành y tế. 

Điểm hạn chế là, chưa có sự phối hợp thật sự giữa ngành công an và thương 

binh xã hội trong hoạt động phòng, chống AIDS ngay từ cấp lãnh đạo của thành phố 

đến quận, huyện. Thiếu cán bộ chuyên trách ngay tại tuyến tỉnh và vị trí VPTTPC 

AIDS không tương xứng với chức năng điều hành hoạt động hiện nay ở thành phố.  

Sơ đồ 3.3: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS thành phố Đà Nẵng 
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3.5.4. Tổ chức phòng, chống AIDS tỉnh Hải Dương 

  Năm 1997, thực hiện chỉ thị của Chính phủ, tỉnh Hải Dương thành lập UBPC 

AIDS tỉnh. Năm 1999, theo Quyết định 1716/1999/QĐ-BYT ngày 04/06/1999 của 

Bộ Y tế, Sở Y tế Hải Dương ra Quyết định 61/1999/QĐ-YT ngày 28/07/1999 thành 

lập Ban phòng, chống AIDS ngành y tế tỉnh Hải Dương, trong đó Giám đốc Sở Y tế 

là trưởng ban, một phó ban thường trực là Giám đốc TTYTDP tỉnh, một phó ban là 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y của Sở. Ban AIDS này có 6 tiểu ban chuyên môn: Tiểu 

ban Huyết học (Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh); Tiểu ban 

Giám sát (TTYTDP); Tiểu ban Da liễu (Trạm Da liễu); Tiểu ban Điều trị (Khoa 

Truyền nhiễm BVĐK tỉnh); Tiểu ban phòng, chống HIV trong hệ thống sản nhi 

(Trung tâm BVSKBMTE/ KHHGĐ); Tiểu ban Thông tin Giáo dục phòng, chống 

AIDS (Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế). 

Năm 2000, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD tỉnh (theo Quyết định số 2490/QĐ-UB 

ngày 10/08/2000). Ban Chỉ đạo này hình thành trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống AIDS và Ban Chỉ đạo 87. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó chủ tịch 

UBND tỉnh phụ trách khối văn xã, bốn phó trưởng ban thường trực đại diện cho 

bốn cơ quan: Công an tỉnh - thường trực phòng, chống ma tuý, Sở Lao động 

Thương binh xã hội - thường trực phòng, chống mại dâm, Sở Y tế - thường trực 

phòng, chống AIDS và Sở Văn hoá thông tin - thường trực về văn hoá phẩm đồi 

truỵ. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD tỉnh có 

14 thành viên. 

Cũng trên tinh thần Quyết định 61/2000/QĐ-TTG của Chính phủ, 

VPTTPC AIDS được thành lập, có trụ sở đặt tại TTYTDP tỉnh và văn phòng là 

cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS ngành y tế, văn phòng 

được đặt tại TTYTDP tỉnh [100]. Đến tháng 7/2002 văn phòng chính thức tách 

hẳn khỏi TTYTDP, có trụ sở riêng. Lúc này văn phòng thực sự giống một phòng 

nghiệp vụ của Sở Y tế với con dấu riêng, tài khoản riêng, trụ sở riêng và nhân 

lực do UBND tỉnh quy định. 
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Cùng với việc hình thành hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS tuyến tỉnh, 

tuyến huyện và tuyến xã/phường cũng có một mạng lưới phòng, chống AIDS 

nhưng đều là kiêm nhiệm. Cũng theo Quyết định số 2490/QĐ-UB ngày 

10/8/2000, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD 

các huyện/thành phố cũng được thành lập. Ban Chỉ đạo này do đồng chí Phó chủ 

tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Phó Ban thường trực là Giám đốc TTYT 

huyện, đội trưởng Đội Y tế dự phòng huyện là thư ký, thành viên Ban này ở 

huyện giống với mô hình của tỉnh. Đối với tuyến xã/phường, thành lập Ban 

CSSKBĐ; trong đó đồng chí Chủ tịch là Trưởng ban và Phó ban là Trạm trưởng 

trạm y tế xã/phường. Đến nay, đã có 12/12 huyện có Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS trên địa bàn tỉnh. 

Hiện tại, tổ chức này của tỉnh Hải Dương có Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD trên cơ sở hợp nhất 4 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ 

đạo phòng, chống AIDS, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tệ nạn mại dâm và Ban Chỉ đạo 87. Chủ tịch Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD tỉnh là Phó chủ tịch UBND tỉnh, 4 Phó ban 

thường trực là 4 đồng chí Giám đốc hoặc Phó giám đốc của 4 đơn vị trên. Ngoài ra, 

còn có sự tham gia của các ban ngành đoàn thể khác trong tỉnh như: Hội phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân… Sở Y tế là cơ quan 

thường trực về AIDS chỉ đạo hai cơ quan ở tuyến tỉnh là VPTTPC AIDS tỉnh và 

Ban AIDS ngành Y tế.  

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, 

MD huyện có cơ cấu như tuyến tỉnh, bộ phận thường trực về AIDS nằm trong 

TTYT huyện và bộ phận trực tiếp làm công tác này là đội YTDP huyện. 

Tại tuyến xã, phường thành lập Ban Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

xã/phường do đồng chí Chủ tịch xã/phường là Trưởng ban và Trưởng trạm y tế 

là Phó ban này.  
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Sơ đồ 3.4: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS tỉnh Hải Dương 
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Tỉnh Hải Dương có một điểm khác với các tỉnh: khi chưa có VPTTPC AIDS 

của tỉnh toàn bộ công tác về phòng, chống AIDS là do Ban AIDS ngành y tế đảm 

nhiệm. Song khi văn phòng thành lập, Ban AIDS hầu như không hoạt động, ngay cả 

các tiểu ban chuyên môn trực thuộc Ban AIDS ngành y tế hoàn toàn hoạt động độc 

lập theo ngành dọc không có sự kết nối nào. “Ban AIDS - Sở Y tế nó không hoạt 

động nữa, có người, có danh sách nhưng không hoạt động. Cả một năm trong 

chương trình hoạt động của tôi cũng không có lịch giao ban với Ban AIDS… hàng 

năm không có hoạt động gì dưới danh nghĩa Ban AIDS Sở Y tế chỉ đạo” (PVS 

Chánh Văn phòng VPTTPC AIDS tỉnh Hải Dương). Việc báo cáo của Ban AIDS 

ngành Y tế lên Ban AIDS - Bộ Y tế vẫn đều đặn là do VPTTPC AIDS tỉnh chủ 

động báo cáo. Trên thực tế Ban AIDS ngành Y tế tỉnh Hải Dương là “hữu danh vô 

thực”, có đấy nhưng chẳng có hoạt động gì; không hoạt động gì nhưng vẫn báo cáo 

và vấn đề ở đây là, cũng không có một ai là người kiểm tra, giám sát những số liệu 

báo cáo này là như thế nào.  

Như vậy, hiện tại Ban AIDS ngành Y tế không hoạt động, chính vì vậy khi 

văn phòng cần có số liệu về AIDS ở một số tiểu ban (tiểu ban STD, tiểu ban điều 

trị…) họ phải trực tiếp sang các tiểu ban đó để xin bởi vì văn phòng không có quan 

hệ gì với các tiểu ban này. 

Mối quan hệ giữa VPTTPC AIDS tỉnh với VPTTPC AIDS - Bộ Y tế là quan 

hệ theo ngành dọc chặt chẽ. Hàng năm, VPTTPC AIDS tỉnh nhận kinh phí, chỉ thị, 

dự án… từ VPTTPC AIDS - Bộ Y tế, và VPTTPC AIDS tỉnh phải có trách nhiệm 

lập kế hoạch gửi lên, tất cả báo cáo các hoạt động về phòng, chống AIDS trên địa 

bàn tỉnh (gồm báo cáo tháng, báo cáo quý, hoặc báo cáo tổng kết năm).  

Giữa VPTTPC AIDS tỉnh và Ban AIDS - Bộ Y tế về thực chất không có 

quan hệ gì nhưng vì Ban AIDS ngành Y tế tỉnh từ khi thành lập VPTTPC AIDS 

tỉnh thì không còn hoạt động gì nữa nên hàng năm VPTTPC AIDS tỉnh có gửi 1 

bản báo cáo tổng hợp năm về Ban AIDS - Bộ Y tế qua đây có thể thấy sự phối hợp 

trong tổ chức phòng chống HIV/AIDS theo ngành dọc từ trên xuống cũng đặt ra 

vấn đề thiếu sự kết nối dẫn đến việc chỉ đạo điều hành cũng kém hiệu quả có thể 

thấy rõ qua đoạn phỏng vấn sau: “Chúng tôi đúng ra không có quan hệ trực tiếp gì 

với chỗ Ban AIDS - Bộ Y tế mà theo quy định chúng tôi chỉ có quan hệ với Ban 
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AIDS Sở thôi” (PVS Chánh văn phòng VPTTPC AIDS tỉnh Hải Dương). Qua tìm 

hiểu phân tích mối quan hệ trong tổ chức ngang và tổ chức theo ngành dọc khi thực 

hiện triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Hải Dương đã bộc lộ nhiều 

khuyết điểm thiếu sót trong triển khai khai hoạt động giữa các tổ chức với nhau có 

thể thấy việc kiện toàn về tổ chức, về quản lý, chức năng nhiệm vụ trong các cơ 

quan thực hiện QLNN đặt ra là rất cần thiết, nhất là việc xây dựng tổ chức QLNN 

về phòng, chống HIV/AIDS.  

Sơ đồ 3.5: Hệ thống tổ chức Ban Chỉ đạo PC AIDS tỉnh Hải Dương  
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Tuyến tỉnh nhất thiết phải thống nhất một mạng lưới phòng, chống AIDS độc 

lập, có thể là một cơ quan thường trực hay cơ quan phòng, chống AIDS riêng, vì 

HIV/AIDS là một bệnh nhưng có tính chất xã hội nên sẽ ảnh hưởng đến sự phát 

triển kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung “Tôi nghĩ rằng mô hình đã có rồi, nghị định 

đã có rồi và nếu đã có Cục thì tất nhiên phòng, chống HIV/AIDS phải nằm trong 

cục đó, nhưng nó vẫn phải là một cơ quan độc lập tương đối… nó phải có một cơ 

quan chịu trách nhiệm và điều phối, chứ không phải như chỗ kia là một ít nguồn lực 

chỗ anh Chung Á, một ít nguồn lực chỗ anh Huấn” (Thảo luận nhóm các ban ngành 

tỉnh Hải Dương). Tuyến huyện ít nhất cần có một bộ phận chuyên trách làm công 

tác phòng, chống AIDS ghép vào TTYT huyện “Theo tôi mô hình thứ nhất phải có 

một tổ chuyên trách khoảng từ 2-3 người…” (Đội YTDP huyện Gia Lộc - tỉnh Hải 

Dương) và dưới xã là cán bộ kiêm nhiệm, bên cạnh đó ở dưới tỉnh hoặc huyện cũng 

có một Ban Chỉ đạo chung của các ngành liên quan 

Mô hình phòng, chống AIDS ở tỉnh Hải Dương giống như mô hình của trung 

ương, tuy nhiên, sự liên kết phối hợp điều tiết của 4 thành viên trong Ban Chỉ đạo 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD tỉnh là chưa tốt. Tổ thư ký 

của Ban Chỉ đạo này cũng chưa phát huy được vai trò của mình.  

Khi VPTTPC AIDS tỉnh được thành lập thì Ban AIDS ngành Y tế không hoạt 

động nữa. Mặt khác, cũng không thấy có một văn bản nào quy định trao chức năng, 

nhiệm vụ của Ban AIDS ngành Y tế sang cho văn phòng. Theo đánh giá của một số 

cán bộ ngành y tế của tỉnh thì nguồn nhân lực không phù hợp về chuyên môn.  

Với tuyến huyện, hầu hết các công tác phòng, chống AIDS hoàn toàn dựa 

vào TTYT huyện, công an hay thương binh xã hội chỉ đến với vai trò khách mời 

mặc dù cả hai ngành này đều là những thành viên cốt cán trong Ban Chỉ đạo phòng, 

chống AIDS, MT, MD huyện. Công tác phòng, chống AIDS của huyện thực chất 

chỉ do một đồng chí của đội YTDP huyện đảm nhiệm. Các hoạt động ở huyện phụ 

thuộc hoàn toàn vào VPTT tỉnh.  

3.5.5. Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội 

Năm 1992, Hà Nội thành lập Ban AIDS - Sở Y tế. Đến năm 1994, khi Ủy 

ban Quốc gia phòng, chống bệnh SIDA Việt Nam đổi thành Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS và đưa lên trực thuộc Chính phủ thì tới năm 1997, Hà Nội 
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thành lập Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố. Thường trực cho Uỷ ban là Văn 

phòng Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố đặt tại Sở Y tế Hà Nội với đội ngũ 

cán bộ thuộc biên chế của Sở Y tế. 

Khi Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố được thành lập thì ban AIDS của 

các sở/ban/ngành/đoàn thể và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS ở các quận/huyện 

và dưới nữa là công tác phòng, chống AIDS ở các xã/phường thuộc Hà Nội cũng 

được thành lập và hoạt động tích cực trong lĩnh vực này và chủ yếu là kiêm nhiệm. 

Với sự ra đời của Văn phòng Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố Hà Nội 

thì một số nhiệm vụ và quyền hạn của Ban AIDS Y tế trước đây được chuyển sang 

cho Văn phòng như: Văn phòng là đơn vị tham mưu cho Sở Y tế và Uỷ ban trong 

việc xây dựng chương trình, kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS, trong việc ra 

các văn bản chỉ đạo các chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS của thành phố; 

Văn phòng giúp Uỷ ban theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch 

phòng, chống AIDS ở các sở, ban ngành, đoàn thể, quận/huyện thuộc thành phố; tổ 

chức màng lưới triển khai hoạt động của ngành y tế về phòng, chống AIDS trên 

toàn thành phố; tuyên truyền giáo dục nhân dân phòng, chống AIDS, điều phối và 

quản lý kinh phí phòng, chống AIDS; tham gia thực hiện dự án/đề tài nghiên cứu. 

Đến năm 2000, khi Chính phủ quyết định nhập 3 mảng AIDS, MT, MD về 

một đầu mối để thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ 

nạn MT, MD theo Quyết định 61/2000 của Chính phủ thì Hà Nội thành lập Ban Chỉ 

đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, MD thành phố. Văn phòng Ủy 

ban Phòng, chống AIDS vẫn giữ nguyên tên với những chức năng và nhiệm vụ 

được giao như từ trước. Văn phòng này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn MT, MD và Sở Y tế Hà Nội [100]. 

Mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của thành phố Hà Nội được hình 

thành sớm và có nhiều thay đổi nhất so với mô hình tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS của các tỉnh, thành phố. Sự đổi tên do sát nhập theo chỉ đạo của Chính 

phủ từ 3 mảng AIDS, MT, MD về một mối là Ban chỉ đạo. Thành phố Hà Nội có 

thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD do 

đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố trưởng Ban Chỉ đạo, 3 cơ quan thường trực 

cho 3 mảng AIDS, MT, MD tương ứng là Văn phòng Ủy ban Phòng, chống AIDS 
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thành phố (thuộc Sở Y tế), VPTTPC ma tuý (thuộc Sở Công an) và VPTTPC tệ nạn 

xã hội (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội). 

Dưới Văn phòng Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố là Ban AIDS Sở Y 

tế, Ban AIDS các ban ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS quận/huyện. Ban 

AIDS - Sở Y tế chỉ đạo các tiểu ban chuyên môn và đội YTDP các quận/huyện. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS quận/huyện chỉ đạo đội YTDP quận/huyện và 

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS xã/phường. Chúng ta có thể thấy sơ đồ hệ thống 

tổ chức dưới đây: 

Sơ đồ 3.6: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS thành phố Hà Nội  
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đòi hỏi công tác phòng, chống HIV/AIDS cần phải được tăng cường cả về nhân lực 

và vật lực bởi hàng năm số người nhiễm HIV mới được phát hiện vẫn không giảm. 

Không chỉ vậy, trong số trường hợp nhiễm mới phát hiện được thì tỷ lệ trường hợp 

bắt đầu và đã chuyển sang giai đoạn AIDS rất cao và tập trung vào đối tượng trẻ. 

Như vậy, một mặt công tác IEC, công tác tư vấn, công tác can thiệp và mặt khác là 

công tác điều trị, tư vấn, chăm sóc người nhiễm và công tác tư vấn cho gia đình 

người nhiễm HIV/AIDS rất cần được tăng cường hơn nữa. Có như vậy thì mới có 

thể ngăn chặn được dịch AIDS bùng phát trong tương lai. 

Về kinh phí nên dựa trên đầu dân và tình hình dịch thực tế trên từng địa bàn 

chứ không nên phân đều theo đơn vị hành chính.  

“Phân bổ kinh phí về các quận huyện là chưa được phù hợp. Tôi lấy ví dụ 

nên theo đầu dân hoặc theo tỷ lệ người nhiễm. Địa phương nào do đặc thù của nó 

nguy cơ bao nhiêu người nhiễm, người nhiễm nhiều thì nơi đó phải được đầu tư 

kinh phí nhiều, ví dụ như vậy... chứ bây giờ phân bổ theo mối chung có nơi thì dùng 

không hết, có nơi thì lại không có mà dùng. Thế nên đứng về phía thực hiện tôi thấy 

việc phân bổ kinh phí còn chưa được phù hợp” (PVS Y tế dự phòng quận Đống Đa 

- thành phố Hà Nội). 

Vai trò của Ban AIDS - Sở Y tế. Trong công tác phòng, chống AIDS, Ban 

AIDS - Sở Y tế hầu như không có quan hệ gì với Đội Y tế dự phòng quận. Ban 

AIDS - Sở Y tế chỉ giao ban với các bệnh viện thuộc thành phố quản lý chứ không 

giao ban với các quận/huyện. 

Cơ sở cho việc xây dựng tổ chức phòng, chống dịch AIDS không nhất thiết 

phải có sự đồng nhất theo ngành dọc về mô hình tổ chức giữa cấp Trung ương và 

địa phương; việc xây dựng mô hình tổ chức phòng, chống AIDS cho các tỉnh/thành 

cần dựa trên hoàn cảnh và mức độ dịch AIDS trên từng tỉnh/thành cụ thể. 

3.6. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU 

Qua phân tích đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS tại 5 tỉnh: Thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lạng Sơn, 

thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương và một số tổ chức khác với vị trí, địa lý, tình 
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hình dịch, văn hóa… Tại các tỉnh thành phố có tính chất khác nhau, nghiên cứu sinh 

xin đưa ra một số nhận xét như sau: 

Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam qua các 

giai đoạn khác nhau còn nhiều hạn chế, chồng chéo tại các tỉnh thành phố dẫn đến 

thiếu đồng bộ, ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo và triển khai. Công tác quản lý lãnh 

đạo theo hệ thống tổ chức còn tự phát, manh mún, thiếu thống nhất, đôi khi chỉ 

thực hiện theo phong trào, vì vậy tình hình dịch vẫn tăng liên tục và có xu hướng 

phức tạp lan rộng đến tất cả các đối tượng kể cả các đối tượng không thuộc nhóm 

nguy cơ cao. 

Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam bắt đầu là 

một hệ thống chương trình quốc gia có tính ổn định không cao, trải qua nhiều lần 

thay đổi về tổ chức với tần suất 3 - 4 năm một lần. Sự thay đổi thường xuyên về tổ 

chức này cộng với các yếu tố khác đã làm cho hệ thống tổ chức phòng, chống 

HIV/AIDS tại tuyến tỉnh, thành phố rất thiếu thống nhất, bất cập, gây khó khăn, 

mạnh ai người ấy làm làm cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo, QLNN kém hiệu quả 

không theo kịp sự bùng phát của đại dịch HIV/AIDS. Việc đưa tổ chức hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS về Bộ y tế quản lý cũng đã phần nào giải quyết được vấn 

đề đầu mối quản lý. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu tiếp để có 

giải pháp phù hợp, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của 

Việt Nam đáp ứng được đòi hỏi trước mắt và lâu dài phù hợp với tình hình mới 

đặt ra.  

Hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đã được thống 

nhất một đầu mối, tuy nhiên tại các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường chưa 

được kiện toàn, thiếu thống nhất, thậm chí có nơi không thực hiện chỉ đạo của 

trên… Thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách còn thiếu, yếu và tính chuyên môn 

thấp, cán bộ đôi khi cũng bị thay đổi theo sự thay đổi thường xuyên về mô hình tổ 

chức, phần lớn cán bộ phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến cơ sở vẫn chủ 

yếu dựa vào đội ngũ bán chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc dựa vào đội ngũ cán bộ 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS.  

Sự thiếu ổn định, thường xuyên nhân lực trong tổ chức từ cơ quan QLNN về 

HIV/AIDS ở trung ương đã có ảnh hưởng lớn đến tính ổn định trong triển khai các 
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hoạt động, quản lý, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. Cụ 

thể, khi triển khai tổ chức thực hiện chưa kịp kiện toàn và chưa đánh giá được, chưa 

được thì đã phải triển khai cái mới rồi nên tạo ra sự chỉ đạo trong QLNN về lĩnh 

vực này bị chồng chéo, thiếu thống nhất, thậm chí còn được gọi là rối ren....  

Hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương xuống cơ sở 

chưa hoàn thiện, chưa đủ mạnh, chưa thực sự gắn kết tốt với hệ thống tổ chức y tế 

như các chương trình chăm sóc sức khỏe khác, chưa thực sự nhận được quan tâm 

của các cấp chính quyền đúng với mức độ bùng phát dịch.  

Hoạt động của tổ chức quản lý, điều phối giữa 3 bộ chủ quản là Bộ Y tế, Bộ 

Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, sự phối hợp 

chưa hiệu quả, còn hình thức. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam còn thiếu tính chuẩn xác, chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện thiếu 

đồng bộ dẫn đến mô hình tổ chức tại mỗi tỉnh, thành phố cũng không giống nhau. 

 

Kết luận chương 3 
 
Chương 3 luận án đánh giá thực trạng QLNN nói chung về hệ thống tổ chức 

phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tác giả đã tập trung đi sâu vào việc phân tích, 

đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức QLNN phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam 

tại 5 tỉnh thành phố trọng điểm là: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 

Lạng Sơn, tỉnh Hải Dương, thành phố Đà Nẵng và một số mô hình tổ chức QLNN 

liên quan từ thực tiễn đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước Việt 

Nam với những mặt được, chưa được, những hạn chế, khó khăn… để từ đó đề xuất 

tổ chức, hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 

Nam cho chương 4.  
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Chương 4 

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

4.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phấn đấu đến năm 2020 nước ta 

cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, 

dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 

nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; 

vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững 

chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.  

Về kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) bình quân 7 - 8%/năm; GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần 

so với năm 2010; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 

USD. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông 

nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả. Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ 

chiếm khoảng 85% trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng 

dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Giá trị sản phẩm công 

nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Nông 

nghiệp có bước phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhiều sản phẩm 

có giá trị gia tăng cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao 

động; tỷ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30 - 35% lao động xã hội. Yếu tố năng 

suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng đạt khoảng 35%; giảm tiêu hao năng lượng 

tính trên GDP 2,5 - 3%/năm. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng mọi nguồn lực. Kết 

cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, với một số công trình hiện đại. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 

trên 45%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%.  

Về văn hóa, xã hội: Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công 

bằng, văn minh. Tạo bước phát triển mạnh mẽ về văn hóa, xã hội. Tăng đầu tư của 

Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển văn 

hóa, xã hội. Hoàn thiện hệ thống chính sách, kết hợp chặt chẽ các mục tiêu, chính 
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sách kinh tế với các mục tiêu, chính sách xã hội; thực hiện tốt tiến bộ, công bằng xã 

hội trong từng bước, từng chính sách phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể, bảo 

đảm phát triển nhanh, bền vững. 

Đến năm 2020, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao 

của thế giới; tốc độ tăng dân số ổn định ở mức khoảng 1%; tuổi thọ bình quân đạt 

75 tuổi; đạt 9 bác sỹ và 26 giường bệnh/ một vạn dân. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn 

dân; lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã 

hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 - 2%/năm; phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng được bảo đảm. Thu nhập thực tế của dân cư gấp 

khoảng 3,5 lần so với năm 2010; thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng và 

nhóm dân cư. Xoá nhà ở đơn sơ, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%, bình quân 25m2 sàn 

xây dựng nhà ở tính trên một người dân.  

 Nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tạo cơ hội bình 

đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc 

lợi xã hội. Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo phù hợp với từng thời 

kỳ; đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức để bảo đảm giảm nghèo bền vững, 

nhất là tại các huyện nghèo nhất và các vùng đặc biệt khó khăn. Khuyến khích làm 

giàu theo pháp luật, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bình khá trở lên. Có chính 

sách và các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế phân hoá giàu nghèo, giảm chênh lệch 

mức sống giữa nông thôn và thành thị. 

Thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập 

nhằm khuyến khích và phát huy cao nhất năng lực của người lao động. Bảo đảm 

quan hệ lao động hài hoà, cải thiện môi trường và điều kiện lao động. Đẩy mạnh 

dạy nghề và tạo việc làm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các 

đối tượng chính sách, người nghèo, lao động nông thôn và vùng đô thị. Phát triển hệ 

thống an sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ 

thống bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp... Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người lao 

động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm. Thực hiện tốt các chính sách ưu 

đãi và không ngừng nâng cao mức sống đối với người có công. Mở rộng các hình 
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thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, khống chế đẩy lùi thành công đại dịch HIV/AIDS, 

nhất là đối với các đối tượng khó khăn.  

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy những giá 

trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xử lý tốt mối 

quan hệ giữa kinh tế và văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, 

là một động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng 

đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng văn hóa trong lãnh 

đạo, quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong ứng xử. Chú trọng xây 

dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, 

lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong thế 

hệ trẻ. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, 

tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 

công dân theo quy định của pháp luật. Khuyến khích tự do sáng tạo trong hoạt động 

văn hóa, văn học nghệ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, có sức lan tỏa 

lớn, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao. Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân 

tộc. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.  

Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, báo chí, internet, xuất bản. Bảo đảm 

quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả 

quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thông tin, hình thành thị trường 

văn hóa lành mạnh. Đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, 

lối sống, tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa thông tin đồi trụy, kích động 

bạo lực. Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; giảm tệ nạn MT, 

MD, HIV/AIDS; ngăn chặn có hiệu quả tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng xã, phường, khu 

phố, thôn, bản đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, văn minh, lành mạnh.  

Tập trung phát triển mạnh hệ thống chăm sóc sức khoẻ và nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa 

để phát triển nhanh hệ thống y tế công lập và ngoài công lập; hoàn chỉnh mô hình tổ 
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chức và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Nâng cao năng lực của trạm y tế xã, hoàn 

thành xây dựng bệnh viện tuyến huyện, nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến 

trung ương. Xây dựng thêm một số bệnh viện chuyên khoa có trình độ cao tại Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng. Xây dựng một số cơ sở khám, chữa 

bệnh có tầm cỡ khu vực. Khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế 

thành lập các cơ sở y tế chuyên khoa có chất lượng cao. Khắc phục tình trạng quá 

tải ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đổi mới 

cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập theo hướng tự 

chủ, công khai, minh bạch. Chuẩn hoá chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng bệnh 

viện, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đổi mới và hoàn thiện 

đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và viện phí phù hợp; có lộ 

trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt chính sách khám, chữa bệnh 

cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em và người dân tộc thiểu số, chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi. Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên 

môn, y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Phấn đấu đến năm 2020 

tất cả các xã, phường có bác sỹ. Phát triển mạnh y tế dự phòng, không để xảy ra 

dịch bệnh lớn. Tiếp tục kiềm chế và giảm mạnh lây nhiễm HIV/AIDS. Tiếp tục 

giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng và bảo đảm vệ sinh, an toàn 

thực phẩm. Phát triển nhanh công nghiệp dược và thiết bị y tế. Phát triển mạnh y 

học dân tộc kết hợp với y học hiện đại. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất và kinh 

doanh dược phẩm.  

Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe cho nhân 

dân, tầm vóc con người Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao quần 

chúng và thể thao thành tích cao. Thực hiện tốt các chính sách dân số và KHHGĐ, 

duy trì mức sinh thay thế, bảo đảm cân bằng giới tính hợp lý, nâng cao chất lượng 

dân số. Đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực y tế, dân số và KHHGĐ và thể dục, 

thể thao.  

4.1.2. Định hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

 Thực hiện tốt chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ 

giữa Nhà nước với thị trường. Xây dựng đồng bộ, nâng cao chất lượng và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật, thể chế và các chính sách phát triển kinh 
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tế - xã hội, thực hiện ngày càng tốt hơn an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ và trợ 

giúp các đối tượng dễ bị tổn thương trong nền kinh tế thị trường. Bảo đảm ổn định 

kinh tế vĩ mô và an ninh kinh tế. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và bằng các nguồn lực, chính sách hướng đến các quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội và hệ thống kinh doanh vào những lĩnh vực và địa bàn cần 

thiết, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển.  

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản quốc gia, thực hiện tốt chức năng chủ sở 

hữu với doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức cung ứng các sản phẩm hàng hoá và dịch 

vụ thiết yếu mà khu vực kinh tế tư nhân chưa làm được hoặc không muốn làm; 

kiểm soát độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng. Phát triển mạnh nguồn nhân lực và 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển.  

Bảo đảm quốc phòng, an ninh thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của 

Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo lập môi trường ngày càng thuận lợi 

cho phát triển đất nước. Nhà nước quản lý điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch và các công cụ điều tiết trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị 

trường. Tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát thị trường tài chính, chủ 

động điều tiết, giảm các tác động tiêu cực của thị trường, không phó mặc cho thị 

trường hoặc can thiệp làm sai lệch các quan hệ thị trường.  

 Hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành 

chính. Đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp, đổi mới tư duy và quy 

trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật. Tiếp tục xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà 

nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan 

trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoàn thiện cơ chế để 

tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và 

tư pháp.  

Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo 

đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hoá nền hành chính quốc gia. Tiếp tục kiện 

toàn bộ máy quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý vĩ mô, nhất là chất 

lượng xây dựng thể chế, quy hoạch, năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính 
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sách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tổng kết, đánh giá mô 

hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô 

hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, trách nhiệm, thẩm 

quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng mô hình chính quyền đô thị và 

chính quyền nông thôn phù hợp.  

Hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về quy hoạch và 

những định hướng phát triển, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra; đồng thời, đề 

cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng 

ngành. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có 

bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân 

dân. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đặt yêu cầu cải cách 

thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm 

thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; mở 

rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong 

việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm mạnh các 

thủ tục hiện hành. Công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân 

giám sát việc thực hiện. Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động 

công vụ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành 

của hệ thống hành chính nhà nước các cấp.  

 Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện 

kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, 

xây dựng Nhà nước; hoàn thiện thể chế, luật pháp; nâng cao phẩm chất đạo đức của 

đội ngũ công chức; công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, công chức. Tăng 

cường công tác giám sát, thực hiện dân chủ, tạo cơ chế để nhân dân giám sát các 

công việc có liên quan đến ngân sách, tài sản của Nhà nước. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả của các cơ quan chức năng, khuyến khích phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi tham nhũng, lãng phí. Cải cách cơ bản chế độ tiền lương của cán bộ, công 

chức, viên chức. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và 
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các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí.  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 

trong việc xây dựng bộ máy nhà nước. Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền 

và có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phương thức 

lãnh đạo của Đảng phải chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước.  

4.2. NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 23/02/2005 về công 

tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; theo đó có 5 quan điểm 

chỉ đạo cho ngành y tế nói chung và ở luận án, tác giả lưu ý quan điểm thứ hai: 

“Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, nhằm tạo cơ 

hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với 

chất lượng ngày càng cao phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. 

Về quan điểm chỉ đạo tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trong tình hình mới, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 

11/3/1995 và Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 về tăng cường lãnh đạo công 

tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới. Chỉ thị nêu 6 nội dung. Trong đó, 

nội dung thứ 2 là, coi trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 

đồng bộ tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; 

nội dung thứ 4 là, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác 

phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến địa phương. Nâng cao hiệu quả phối 

hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS [7], [8].  

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trên cơ sở tổng 

kết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

HIV/AIDS có 5 nội dung. Trong đó, nội dung thứ 2 nêu rõ: Đầu tư cho công tác 

phòng, chống HIV/AIDS là đầu tư góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất 

nước mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp và gián tiếp. Nhà nước bảo đảm việc 

huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với 

khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.  
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Căn cứ vào tình hình hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam hơn 20 năm qua và nhiệm vụ yêu cầu đặt ra đối với hệ thống tổ chức 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS trong tương lai đảm bảo phù hợp và có hiệu 

quả trong tình hình mới cần:   

- Xác định HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức 

khỏe của con người và tương lai nòi giống của dân tộc; HIV/AIDS tác động trực 

tiếp đến phát triển kinh tế, văn hóa truyền thống và an toàn xã hội của đất nước, 

công tác phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và phức tạp. Đầu 

tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS góp phần tạo ra sự phát triển bền vững 

của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp và gián tiếp.  

 - Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết tổng kết đánh 

giá việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc tham gia 

phối hợp liên ngành, xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành cụ thể trong 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo hiệu quả. 

- Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, 

MD định kỳ đánh giá việc thực hiện Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và kiến nghị, đề xuất bổ sung văn 

bản chỉ đạo phù hợp với tình hình mới áp dụng phù hợp với thực tiễn điều kiện ở 

Việt Nam,… 

- Duy trì và đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, giáo dục về phòng, 

chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, chú trọng đến vùng 

sâu, vùng xa, vùng các dân tộc ít người, tập trung giáo dục thanh thiếu niên nhằm 

mục đích dự phòng sớm. 

- Xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực và có chính sách 

đãi ngộ những cán bộ có trình độ, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực cho cán 

bộ ở tất cả các cấp, gắn kết chặt chẽ việc đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học 

và triển khai ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong nước và nước ngoài vào hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Duy trì công tác phòng, chống HIV/AIDS là chương trình mục tiêu quốc 

gia để tiếp tục đầu tư ngân sách tạo sự phát triển bền vững cho chương trình bảo 

đảm thực hiện thành công Chương trình Thiên niên kỷ vào năm 2015; đẩy mạnh xã 
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hội hóa, hợp tác quốc tế và tranh thủ sự hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức quốc tế 

trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, chỉ đạo Ủy ban Quốc gia phòng chống 

HIV/AIDS, MT, MD phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chiến lược quốc 

gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 [138].  

Từ những nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể đặt ra đối với quản lý đại dịch 

HIV/AIDS của Việt Nam trong tình hình mới là phải hoàn thiện hệ thống, kiện 

toàn, tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp và hiệu quả, đáp ứng 

với thực tiễn đặt ra từ đó tiến hành quy định rõ trách nhiệm, phân cấp quản lý cho 

các cấp. Xuất phát từ thực tiễn, qua những kết quả nghiên cứu về thực trạng bộ máy 

tổ chức phòng, chống AIDS ở Việt Nam hiện nay, qua tham khảo bài học kinh 

nghiệm của một vài nước khác, thực trạng tại 5 tỉnh, thành phố và một số tổ chức 

ngành, lĩnh vực. Nghiên cứu sinh xin đề xuất những phương án và mô hình hệ 

thống tổ chức phòng, chống AIDS ở nước ta với từng điều kiện áp dụng nhằm cải 

thiện và nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

4.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

4.3.1. Hệ thống tổ chức Cục Y tế dự phòng và phòng, chống AIDS thuộc 

Bộ Y tế 

Đây là phương án mà Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2003/NĐ-CP 

ngày 15/5/2003 và đã được Bộ Y tế triển khai thực hiện. 

Theo đó, Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS cùng với Vụ Y tế 

dự phòng là đơn vị thường trực của Ban AIDS sát nhập thành:“Cục Y tế dự 

phòng và phòng, chống AIDS” trực thuộc Bộ Y tế; xây dựng Ban phòng, chống 

HIV/AIDS của Cục Y tế dự phòng và phòng, chống AIDS. Số cán bộ chuyên 

trách có đủ nghiệp vụ và thẩm quyền để giúp lãnh đạo Cục triển khai và điều 

hành hoạt động của chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi và quy 

mô quốc gia. Cần có tối thiểu 01 lãnh đạo Cục chuyên trách trực tiếp điều hành 

mảng hoạt động này.  

Cục (Ban phòng, chống HIV/AIDS) sẽ là đơn vị thường trực của Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống AIDS, MT, MD của Bộ Y tế - một đơn vị phối hợp đa lĩnh vực 

(dự phòng, điều trị, truyền thông, xã hội, kế hoạch…) giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ 
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đạo trong nội bộ ngành y tế và điều hành hoạt động với các thành viên khác của 

UBQGPC AIDS, MT, MD [36].  

Tương tự như vậy, ở cấp tỉnh thống nhất thành lập Ban phòng, chống 

HIV/AIDS trực thuộc Trung tâm Y tế dự phòng do một lãnh đạo của Trung tâm tiếp 

điều hành. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố sẽ là bộ phận thường trực của 

Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD tỉnh (theo Quyết định số 61/2000QĐ-

TTg). Đối với các ngành, Ban phòng, chống HIV/AIDS cũng sẽ là bộ phận thường 

trực của Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD ngành và do một lãnh đạo cấp 

Vụ trực tiếp phụ trách. Hệ thống này sẽ có ngành dọc xuống tận tuyến huyện và 

xã/phường theo mô hình của trung ương.  

Cơ chế quản lý sẽ do Bộ Y tế chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, hướng dẫn kế 

hoạch và điều hành giám sát việc thực hiện tới Ban phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, 

ngành thông qua hệ thống phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh/ngành nêu trên. Với cơ 

chế này sẽ có những ưu điểm và hạn chế sau: 

  Ưu điểm: Chấp hành đúng Nghị định của Chính phủ; quản lý một đầu 

mối; có một hệ thống tổ chức là ngành dọc (của hệ y tế dự phòng) khá hoàn 

chỉnh và có nề nếp; vẫn có thể phối hợp một số hoạt động được trong khuôn khổ 

nhất định. 

Hạn chế, sẽ thu nhỏ phạm vi hoạt động và ảnh hưởng, vai trò của tổ chức 

phòng, chống HIV/AIDS. Điều này sẽ có thể hạn chế khả năng vận động và điều 

phối nguồn lực rộng rãi của cộng đồng trong và ngoài nước; sẽ kém hiệu quả hơn 

trong việc lồng ghép và phối hợp hoạt động với các cơ quan ban/ngành khác, trong 

và ngoài y tế; sẽ có xu hướng “y tế hoá” công tác phòng, chống HIV, một công tác 

mang nhiều tính xã hội hơn là chuyên môn y tế. Có thể sẽ thiếu đi mảng điều trị và 

chăm sóc AIDS do chỉ nhấn mạnh vào dự phòng trong khi hiện nay điều trị và chăm 

sóc đang nổi lên. Sẽ gặp hạn chế trong hoạt động do bị khống chế về khung nhân sự 

(biên chế). Sẽ quá tải về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong Cục Y tế dự 

phòng và phòng, chống AIDS vì Cục đã và đang phải giải quyết nhiều bệnh dịch và 

vấn đề y tế dự phòng khác phát sinh liên quan [100].  

Cụ thể ta có thể tham khảo qua mô hình sau: 
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Sơ đồ 4.1: Hệ thống tổ chức Cục Y tế Dự phòng  

và phòng, chống HIV/AIDS 
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4.3.2. Hệ thống tổ chức Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình và 

phòng, chống AIDS 

Cũng như chương trình dân số, chương trình phòng, chống AIDS là 

chương trình mang tính xã hội cao, đòi hỏi cao sự phối hợp đa ngành và nhất là 

cần phải huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng. Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa Gia đình - Bộ Y tế là một cơ quan có lịch sử phát triển, cơ cấu tổ 

chức cũng như chức năng nhiệm vụ tương tự với chương trình phòng, chống 

AIDS. Hơn nữa, các cán bộ và bộ máy hiện nay của Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa Gia đình là những người có nhiều kinh nghiệm thành công trong huy 

động cộng đồng và phối hợp đa ngành, vì vậy việc lồng ghép HIV/AIDS vào 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình cũng sẽ phát huy được các điểm 

mạnh trên của chương trình. Ngoài ra một số hoạt động liên quan đến phòng, 

chống HIV/AIDS (giáo dục truyền thông sức khỏe sinh sản, phân phối và tiếp 

thị bao cao su v.v..) cũng đã và đang được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia 

đình triển khai có hiệu quả với đội ngũ cán bộ đã có kinh nghiệm trong các lĩnh 

vực này. 

Thành lập hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS trực thuộc Tổng cục 

Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình. Hệ thống tổ chức này về cơ bản dựa theo hệ 

thống của Tổng Cục có thêm chức năng và nhiệm vụ phòng, chống AIDS. Như 

vậy, chỉ cần lập thêm Vụ/Cục Phòng, chống HIV/AIDS ở Trung ương và các 

phòng ban tương ứng trong Chi cục Dân số tại các địa phương. Vụ/Cục này có 

vai trò phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế trong công tác chuyên môn y tế 

về phòng, chống AIDS như sức khỏe sinh sản Bộ Y tế về lĩnh vực KHHGĐ. 
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Sơ đồ 4.2: Hệ thống tổ chức Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình - 

 phòng, chống AIDS 
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Ưu điểm: Đây là một trong những phương án có tính khả thi cao, đáp ứng 

được các yêu cầu cấp bách của chương trình, mặt khác cũng không có nhiều sự xáo 

trộn về tổ chức, lại đỡ tốn kém về nguồn lực và kinh phí. Tận dụng được hệ thống 

dân số sẵn có từ Trung ương đến địa phương mà đã hoạt động thành công từ nhiều 

năm nay. Đội ngũ cộng tác viên dân số đã có kinh nghiệm về tuyên truyền, vận 

động bao gồm cả HIV/AIDS, đỡ tốn kém kinh phí nhân lực và đào tạo. 

Hạn chế: Có thể cộng đồng sẽ không chấp nhận ngay những cộng tác viên 

vừa tuyên truyền dân số - KHHGĐ, vừa tuyên truyền vận động phòng, chống 

HIV/AIDS. Các tiểu ban chuyên môn vẫn phải do Bộ Y tế phụ trách và cũng vẫn có 

nhiều khả năng xảy ra sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với Bộ Y tế nếu 

không có sự quản lý và điều hành chặt chẽ. Hoạt động sẽ kiêm nhiệm, vì vậy sẽ 

thiếu tập trung chỉ đạo điều hành và khó cho việc huy động nguồn lực trong và 

ngoài nước. 

Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cũng sẽ thiếu tính chuyên nghiệp, mang 

sự vụ, quy mô cũng bị nhỏ đi, khó trong công tác phối hợp giữa các ngành, công tác 

chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS đối với hệ thống tổ chức này sẽ không 

phù hợp và không phát huy tác dụng cho mục tiêu khống chế và đẩy lùi đại dịch 

HIV/AIDS. 

4.4. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, 

CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

4.4.1. Hệ thống tổ chức Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  

Ủy ban Quốc gia là hệ thống tổ chức liên ngành (đa ngành, đa lĩnh vực), giúp 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống HIV/AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên toàn quốc. Nhiệm vụ xây dựng chỉ đạo 

chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các 

chương trình và nguồn lực, đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các 

Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ 

nạn, ma túy, mại dâm. Tổng hợp và báo cáo định kỳ cho Thủ tướng và theo yêu cầu 

của Chính phủ.  

 Hệ thống tổ chức đã được hình thành dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức có từ 

năm 1994 [96]. Do tình tình diễn biến của đại dịch HIV/AIDS, TNMT, MD có 
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nhiều biến động phức tạp và để phù hợp với tình hình mới nên có những đề xuất, 

kiến nghị, mở rộng quy mô, hay thu hẹp hệ thống tổ chức, các thành viên của 

UBQG cho phù hợp. Qua nghiên cứu vừa qua cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đây là 

mô hình phù hợp và tương xứng với nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS đang ở giai 

đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được 3 mục tiêu chính của công tác phòng, 

chống HIV/AIDS. 

Tuy nhiên, hệ thống tổ chức mà nghiên cứu sinh đề xuất ở đây cần được 

hoàn chỉnh cơ bản về hệ thống tổ chức so với hệ thống mô hình tổ chức của giai 

đoạn 1994-2000 là giai đoạn mà Ủy ban Quốc gia chưa chứng tỏ được sức thuyết 

phục và thực hiện không đáp ứng yêu cầu như đã phân tích trong phần trên.  

Uỷ ban này sẽ tương đương với mô hình UBQGDS/KHHGĐ trước kia, có 

hệ thống tổ chức như một cơ quan ngang bộ từ trung ương xuống địa phương, trực 

thuộc Chính phủ và có chức năng QLNN. Lãnh đạo Uỷ ban sẽ là đồng chí Chủ 

nhiệm và Phó chủ nhiệm chuyên trách tương đương cấp bộ, với các vụ chức năng 

như: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông giáo dục, Tổ chức cán bộ, đào tạo,... Để 

đảm nhiệm được việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS, Uỷ ban có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với hai cơ quan chuyên ngành 

chính là Bộ Công an (phòng, chống ma tuý), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

(phòng, chống mại dâm) cũng như với Bộ Y tế và các đoàn thể trong khuôn khổ 

hoạt động của Ủy ban quốc gia. 

* Vị trí: Ủy ban Quốc gia là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, 

mại dâm. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn:  

- Ủy ban Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược 

và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình và 

nguồn lực, và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác 

phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; 

- Ủy ban Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, 

mại dâm; 
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- Ủy ban Quốc gia tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, 

mại dâm; 

- Những văn bản do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ký được sử dụng con dấu của 

Thủ tướng Chính phủ. 

* Cơ chế hoạt động:  

- Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 

- Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và 

được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo 

cáo cũng như mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các Bộ, 

ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ 

trung ương đến địa phương; 

- Vụ Văn xã (nay là Vụ Khoa giáo - Văn xã) Văn phòng Chính phủ giúp Chủ 

tịch Ủy ban Quốc gia trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy 

ban Quốc gia; điều hoà, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của 

các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động phòng, chống HIV/ 

AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm; 

- Ban Chỉ đạo tại các Bộ, ngành Trung ương do một lãnh đạo làm Trưởng 

ban. Thủ trưởng các Bộ, ngành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy định chức 

năng, nhiệm vụ, thành phần và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; 

- Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành 

viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và do Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban. Bộ phận chuyên 

trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định và do một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện làm Trưởng ban. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ giúp 

việc Ban Chỉ đạo. 
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Sơ đồ 4.3: Hệ thống tổ chức Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Về ưu điểm: Huy động tối đa nguồn lực và ngân sách trong và ngoài nước 

về công tác phòng, chống và ngăn chặn sự lây nhiễm HIV/AIDS. Có một cơ quan 
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Hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS này cũng rất rễ bị đùn đẩy trách 

nhiệm, dẫn đến hình thức nếu không có sự phân công trách nhiệm rõ ràng thì sự 

phối hợp sẽ chỉ mang tính hình thức mà thôi. 

4.4.2. Hệ thống tổ chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế 

Có thể nói việc có riêng một hệ thống tổ chức cho ngành dọc trong Bộ Y tế là 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều 

phối và chỉ đạo một chuyên nghiệp, khép kín, đảm bảo cho sự lối tiếp từ hệ thống tổ 

chức của ban chỉ đạo quốc gia với Bộ Y tế có thể đề xuất dự kiến mô hình như sau:  

Cục Phòng, chống AIDS là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế với cơ cấu tổ chức về 

cơ bản giống như Văn phòng thường trực phòng, chống AIDS trước đây, nhưng có 

thể thêm một số phòng ban khác cần thiết đáp ứng nhu cầu quản lý. Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS vừa làm công tác chỉ đạo QLNN cho Bộ y tế và Ủy ban quốc gia 

phòng chống HIV/ AIDS, đồng thời cũng vừa làm công tác tác nghiệp khi cần thiết. 

Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS là các Tiểu ban chuyên môn của Bộ Y 

tế và Ban HIV/AIDS của các bộ ngành khác của Ban Chỉ đạo quốc gia. 

Tuyến tỉnh, thành phố, thành lập đơn vị mới là Chi Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS tỉnh trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở phối hợp giữa Văn phòng thường trực 

phòng, chống AIDS và Ban AIDS của Sở Y tế tại tỉnh, thành phố. Chi Cục này hoạt 

động độc lập, có tài khoản và con dấu riêng, có cán bộ chuyên trách không quá 70 

người, được tổ chức theo các phòng, ban chuyên môn phục vụ cho quản lý, điều 

hành. Bên cạnh Chi Cục Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố là các tiểu ban 

chuyên môn của Sở Y tế và Ban HIV/AIDS của các ban ngành. Chi Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố là hệ thống tổ chức theo ngành dọc của Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế tỉnh, thành 

phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD tỉnh, thành phố.  

Tuyến quận, huyện có Ban chống HIV/AIDS quận, huyện trực thuộc Trung 

tâm Y tế quận, huyện và chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, 

MT, MD quận, huyện. Trung tâm có ít nhất 01 đến 07 cán bộ chuyên trách và các 

cán bộ kiêm nhiệm của Đội Y tế dự phòng, Khoa lây, đội BVBMTE/KHHGĐ, có 

thể thành lập Khoa phòng chống HIV/AIDS hoặc để chung với các khoa phòng 

khác nhau theo yêu cầu của đơn vị nhằm phục vụ tốt cho quản lý. 
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Tuyến xã, phường có 01 đến 02 cán bộ tại Trạm Y tế phụ trách công tác 

phòng, chống HIV/AIDS và là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, 

MT, MD xã, phường tại cơ sở theo hệ thống tổ chức của ban chỉ đạo quốc gia. 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Bộ Y tế, được tổ chức có các phòng 

chức năng riêng biệt theo yêu cầu quản lý, hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo của 

Bộ Y tế. Dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Chi Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS. Tuy nhiên, tuỳ từng tỉnh, thành phố mà có quy mô khác nhau về số 

lượng cán bộ, nhân viên và các phòng, ban chức năng chuyên môn cho phù hợp với 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của địa phương. 

Chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS là tổng 

hợp chức năng nhiệm vụ của Văn phòng thường trực phòng, chống HIV/AIDS và Ban 

AIDS. Cục Phòng, chống HIV/AIDS chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

Về ưu điểm: Đảm bảo có được một hệ thống tổ chức QLNN theo ngành dọc 

của Bộ Y tế về công tác phòng, chống HIV/AIDS thống nhất và quy mô từ trung 

ương xuống tuyến cơ sở. Có thể đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cấp bách hiện nay về 

phòng, chống HIV/AIDS. Khắc phục sự chồng chéo, thiếu rõ ràng trong việc điều 

phối và quản lý chương trình ở các cấp, nhất là cấp tỉnh và tuyến huyện, xã phường, 

có vị trí, chức năng rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động và phân 

bổ các nguồn lực trong và ngoài nước nhất là vốn đối ứng từ các tỉnh, thành phố. Tạo 

vị trí tốt hơn cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS so với vị trí hiện nay. Tạo ra 

được một đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp cao và thuận 

lợi nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tạo 

thuận lợi cho việc huy động các tổ chức xã hội, tình nguyện, nghề nghiệp và cá nhân, 

cộng đồng cùng tham gia hoạt động này. Thuận lợi cho việc huy động các nguồn vốn 

ODA, dự án và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ… 

Thuận lợi cho việc chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra giám sát, điều trị ARV tại 

bệnh viện, các trung tâm, tại cộng đồng với việc thực hiện các văn bản pháp luật, 

Luật Phòng, chống HIV/AIDS.  

Những hạn chế: Không có sự đảm bảo chắc chắn về phối hợp đa ngành và 

khắc phục được khả năng thiên về y tế trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Đây có thể coi là vấn đề trở ngại lớn nhất của hệ thống tổ chức phòng, chống 
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HIV/AIDS từ trước tới nay. Và sẽ thêm một hệ thống ngành dọc nữa trong khi Bộ 

Y tế đã có khá nhiều hệ thống dọc của các Chương trình Quốc gia và cũng đang khó 

khăn trong việc phối hợp và lồng ghép hoạt động giữa các hệ thống tổ chức. 

Sơ đồ 4.4: Hệ thống tổ chức Cục Phòng, chống AIDS - Bộ Y tế 
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dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS trở thành mục 

tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục ban hành các văn bản, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng chỉ đạo công tác 

phòng, chống HIV/AIDS. Đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS vào nội dung 

thảo luận ở các kỳ Đại hội và các văn kiện, nghị quyết và chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đội ngũ lãnh 

đạo và các đảng viên trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Về quan điểm chỉ đạo tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS trong tình hình mới, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 

11/3/1995 và Chỉ thị số 54-CT/TƯ ngày 30/11/2005 về tăng cường lãnh đạo công 

tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, cụ thể Chỉ thị nhấn mạnh: Coi 

trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ tạo môi trường 

pháp lý thuận lợi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Kiện toàn tổ chức bộ 

máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS từ trung 

ương đến địa phương. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong phòng, chống 

HIV/AIDS [7], [8].  

4.5.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

các cấp đối với về phòng, chống HIV/AIDS 

Khẳng định vai trò và nhiệm vụ của Quốc hội trong việc xây dựng và sửa 

đổi các văn bản luật bảo đảm tiếp cận phổ cập, bảo đảm bình đẳng giới, bảo đảm 

quyền con người trong phòng, chống HIV/AIDS và bảo đảm đầu tư ngân sách tạo 

sự phát triển bền vững của công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát của Quốc hội, các Uỷ ban, Hội 

đồng Dân tộc của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội cũng 

như Hội đồng nhân dân các cấp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị các cấp về việc 

thực hiện các nhiệm vụ, các quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các bộ 

luật khác có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS. 

Tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện cam kết chính trị quốc 

gia với Đại hội đồng Liên Hợp quốc về tăng cường đối phó của quốc gia với đại 

dịch HIV/AIDS, đảm bảo các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, hướng tới tầm nhìn 

không có người nhiễm mới HIV/AIDS, không có người tử vong do HIV/AIDS và 

không còn phân biệt kỳ thị đối xử. 
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Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp về việc tăng cường công tác 

giám sát các tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương, bảo đảm 

định kỳ hàng năm, báo cáo tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS phải được cụ thể hoá trong các chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

4.5.3. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong 

tổ chức thực hiện phòng, chống HIV/AIDS 

Chính phủ tăng cường chỉ đạo và coi công tác phòng, chống HIV/AIDS là 

một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; tăng cường chỉ đạo các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp tích cực 

triển khai các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

Tăng cường sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân các cấp đối với công tác phòng, 

chống HIV/AIDS, coi công tác phòng, chống HIV/AIDS là một trong các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS vào các chương trình xoá đói, giảm nghèo; ưu tiên cho vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn, các vùng trọng điểm. 

Uỷ ban nhân dân các cấp bảo đảm đầu tư thích hợp về kinh phí, nhân lực, vật 

lực và tăng cường về xây dựng tổ chức bộ máy cho công tác phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các cam kết cấp chính trị cao như “giữ vững 

cam kết quyết tâm ngăn chặn HIV/AIDS”. 

4.5.4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách quản lý nhà nước về 

phòng, chống HIV/AIDS 

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định Luật Phòng, 

chống HIV/AIDS. Thường xuyên tiến hành rà soát, hệ thống hoá để kịp thời sửa đổi 

hoặc bãi bỏ những quy định, văn bản pháp luật không còn phù hợp; bổ sung hoặc ban 

hành văn bản dưới luật và văn bản hướng dẫn về QLNN quy định những vấn đề về 

HIV/AIDS còn thiếu hoặc không còn phù hợp chưa được pháp luật điều chỉnh.  

Tăng cường năng lực của các ngành trong việc phát triển các chính sách và 

kế hoạch dựa trên các vai trò và thế mạnh của từng ngành. Xây dựng các chế độ, 

chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN trong lĩnh vực phòng, 

chống HIV/AIDS. 
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4.5.5. Tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và cán bộ phòng, chống 

HIV/AIDS 

 Đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác 

phòng, chống HIV/AIDS các cấp. Ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy, phù hợp 

với tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài QLNN về phòng, chống HIV/AIDS theo 

hướng chuyên nghiệp, thực hiện phân công trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng và xây 

dựng cơ chế phối hợp hiệu quả, đặc biệt là cấp quận, huyện, xã phường tại cơ sở. 

Tập trung củng cố tổ chức bộ máy là Chi cục phòng, chống HIV/AIDS làm công 

tác này ở cấp tỉnh đến cơ sở, huyện, xã đủ mạnh để quản lý, tổ chức thực hiện có 

hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS. Tránh việc lồng ghép, kiêm nhiệm quá mức các 

nội dung hoạt động khác như phòng, chống tội phạm vào Ban Chỉ đạo phòng, 

chống HIV/AIDS và phòng, chống MT, MD. Sớm ổn định và kiện toàn tổ chức bộ 

máy phòng, chống HIV/AIDS của các bộ ban ngành, đoàn thể từ trung ương đến 

địa phương.  

Nâng cao năng lực cho cán bộ phòng, chống HIV/AIDS trong hệ thống y tế, 

các bộ ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. Có các chính sách nhằm huy động nhân lực tham gia các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có đầy đủ hiểu 

biết, kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn để quản lý, giám sát, triển khai có hiệu 

quả công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trong hệ 

thống y tế, các cán bộ chuyên trách của các bộ, ban, ngành đoàn thể đủ kiến thức và 

năng lực đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tập trung ưu tiên đào 

tạo cho cán bộ tuyến cơ sở, đào tạo cho các nhóm tự lực, mạng lưới người nhiễm để 

họ có thể đóng góp hiệu quả cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Sớm triển khai kiện toàn hệ thống tổ chức là Chi cục phòng chống 

HIV/AIDS để thực hiện tốt QLNN tại tuyến tỉnh, huyện, xã theo hướng nâng cao 

vai trò QLNN theo ngành dọc và lĩnh vực do Cục phòng chống HIV/AIDS thuộc 

Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ngành khác, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD - Bộ Y tế. Tổ 

chức là Cục phòng chống HIV/AIDS vừa làm công tác chỉ đạo QLNN, đồng thời 

làm công tác tác nghiệp khi cần thiết, phối hợp với Tiểu ban chuyên môn Bộ Y 
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tế và Ban AIDS của các bộ, ngành khác. Triển khai thành lập Chi Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS tại các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã phường theo mô hình 

mới đề xuất. 

4.5.6. Tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho hệ thống tổ chức phòng, 

chống HIV/AIDS ở các cấp 

Tăng cường đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, dụng 

cụ, tài liệu cho các hoạt động cần thiết của công tác phòng, chống HIV/AIDS; quản 

lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tất cả các nguồn kinh phí huy động 

được phục vụ cho chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS. 

 Tăng dần mức đầu tư và huy động ngày một nhiều hơn nguồn kinh phí cho 

phòng, chống HIV/AIDS, phấn đấu đạt mức tương ứng với mức đầu tư của các 

nước trong khu vực và tình hình kinh tế cũng như diễn biến dịch ở Việt Nam.  

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, phân cấp về quản lý ngân sách theo tổ 

chức đảm bảo tính chủ động của địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống HIV/AIDS của địa phương. 

Đẩy mạnh việc phân cấp triệt để và quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí. Xây 

dựng các cơ chế phù hợp cho việc thúc đẩy công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng 

năm phải được xem xét, thông qua bởi Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các 

cấp của địa phương để bảo đảm kế hoạch được thực hiện có hiệu quả. 

4.5.7. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các tổ chức trong phòng, 

chống HIV/AIDS 

Tiếp tục xây dựng và tăng cường tổ chức thực hiện chương trình phòng, 

chống HIV/AIDS mang tính liên ngành, toàn diện, đặc biệt chú trọng việc lồng 

ghép có hiệu quả với các chương trình phòng, chống tệ nạn MT, MD để ngăn ngừa 

lây nhiễm HIV/AIDS; tăng cường sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ đối với các 

hoạt động liên ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo phân cấp của các bộ, 

ngành, trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các bộ, ngành chủ động đưa công 

tác phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch hoạt động hàng năm và chịu trách nhiệm 

trước Chính phủ về việc tổ chức thực hiện. 

Tăng cường vận động toàn dân, các tổ chức tham gia công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào trong các phong 
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trào vận động quần chúng. Khuyến khích các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội, 

từ thiện, tổ chức phi Chính phủ tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS [103]. 

4.5.8. Tổ chức, triển khai tốt các nội dung cơ bản của “Ba chủ trương 

thống nhất” trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

Việc tăng ngân sách tài trợ, viện trợ… đồng thời với việc ngày càng có nhiều 

tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS gây nên tình trạng quá tải 

cho công tác điều phối nói chung và điều phối đa ngành dựa trên ưu tiên của quốc 

gia, kết quả là bị chia nhỏ, chỉ theo ngành dọc thường bị trùng lặp và thiếu bền 

vững. Vì vậy, Hội nghị Quốc tế về AIDS và STI tại châu Phi (ICASA) và Hội nghị 

ICASA, UNAIDS tại Washington, DC đã phê chuẩn nội dung cơ bản “Ba chủ 

trương áp dụng thống nhất”:  

- Thống nhất một khung hành động phòng, chống AIDS tạo cơ sở cho 

công tác điều phối hoạt động của tất cả các đối tác. 

- Thống nhất một cơ quan điều phối phòng, chống AIDS cấp quốc gia với 

lĩnh vực hoạt động đa ngành rộng. 

- Thống nhất một hệ thống theo dõi và đánh giá cấp quốc gia [59].  

Đây là căn cứ quan trọng để các nhà quản lý cấp quốc gia và các đối tác dựa 

vào đó để triển khai thực hiện nhằm tạo cơ sở để phát huy vai trò và mối quan hệ 

phối hợp một cách phù hợp với điều kiện cụ thể tại Việt Nam đặc biệt có ý nghĩa 

quan trọng trong xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS trong tình hình mới. 

4.6. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

Qua nghiên cứu phân tích, tìm hiểu một số hệ thống tổ chức QLNN về 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam như ở trên thực tiễn một số đặc điểm cơ bản 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Nghiên cứu sinh nhận thấy có một 

trùng lặp, chồng chéo, chưa phù hợp trong QLNN về hệ thống tổ chức về phòng, 

chống HIV/AIDS ở Việt Nam cho dù sử dụng phương án nào đi chăng nữa cho hệ 

thống tổ chức phòng, chống AIDS tại Việt Nam thì cũng cần để ý đến một số nội 

dung cơ bản chung cho một số kiến nghị như sau: 

HIV/AIDS là một bệnh, một đại dịch chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn rất lớn đối 

với việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam không đơn thuần là tệ nạn xã hội; 
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chưa có vắc-xin phòng ngừa, chưa có thuốc chữa, hiện tình hình dịch vẫn đang phát 

triển rộng về quy mô và tăng về số lượng, do đó chưa nên thu nhỏ tầm hoạt động 

của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. 

Cần có chiến lược xây dựng hệ thống tổ chức dài hạn về phòng, chống AIDS 

và một kế hoạch tổng thể để hướng dẫn thực hiện chiến lược. 

Cần có một đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên về HIV/AIDS (tương tự như 

cộng tác viên dân số) tới từng hộ gia đình, từng người dân trong cộng đồng để họ 

hiểu được vấn đề HIV/AIDS và có cách phòng ngừa hữu hiệu.  

Thống nhất một đầu mối tại trung ương để khắc phục tình trạng nhiều đầu 

mối hiện nay gây ra sự chỉ đạo thiếu thống nhất và không tập trung nguồn lực theo 

chương trình ba thống nhất là tốt nhất. Bên cạnh đó, đầu mối này phải có vai trò đủ 

mạnh, lãnh đạo của cơ quan đầu mối phải là cán bộ chuyên trách để thực thi được 

nhiệm vụ của mình. 

 Tổ chức ở từng cấp, từng ngành chủ động xây dựng kế hoạch hành động 

thực hiện Chiến lược phòng, chống AIDS ở Việt Nam và Kế hoạch tổng thể về 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam tại địa phương với các chỉ số phấn đấu và 

đánh giá rõ ràng, có cơ sở, cũng như các lộ trình thực hiện cụ thể; hàng năm xây 

dựng dự toán ngân sách thích hợp để đạt được các mục tiêu này. Đây là yếu tố thiết 

yếu cho việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chương trình không những ở 

trung ương mà còn ở các địa phương.  

Cần có một cơ chế huy động và phân bổ các nguồn tài chính một cách hợp 

lý hơn nhằm cân đối được các nguồn lực trong và ngoài nước để đáp ứng được 

những yêu cầu cơ bản của chương trình và phát huy tốt hơn nữa sự tham gia của 

cộng đồng.  

Tạo ra sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả hơn giữa hệ thống tổ chức là Bộ Y 

tế và các thành viên của UBQGPC AIDS, MT, MD, đặc biệt với 2 Văn phòng 

Phòng, chống MT, MD sự phối hợp đa ngành trong Ủy ban Quốc gia. Cần khắc 

phục tình trạng hiện nay là sự phối hợp trong hệ thống tổ chức chỉ dừng lại ở họp 

hành giao ban, chia sẻ thông tin từ 3 bộ trong Ban Chỉ đạo quốc gia. 

Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều phối sát sao và có hiệu lực hơn từ 

hệ thống tổ chức là Chủ tịch Uỷ ban quốc gia đối với Chương trình phòng, chống 

AIDS với sự tham mưu và hỗ trợ trực tiếp của bộ phận tổng hợp tại Vụ Văn xã - 
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Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở đó, huy động được sự ủng hộ, hỗ trợ và tham gia 

mạnh mẽ hơn nữa của tổ chức đa ngành từ các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền các 

bộ, ngành và các địa phương. 

Sớm hoàn thiện và ổn định hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống AIDS 

từ trung ương xuống địa phương. Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương 

cần triển khai đồng bộ theo một mô hình thống nhất để dễ phối hợp thực hiện. Hệ 

thống tổ chức này cần được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở tham khảo các bài 

học kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu/đánh giá trước đây và theo đề xuất như 

của nghiên cứu sinh ở phần trên phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam và khu vực.  

Tăng cường các hoạt động quán triệt, tuyên truyền nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 

về phòng, chống HIV/AIDS. 

Tăng đầu tư tài chính, huy động xã hội hóa, xin tài trợ viện trợ, các tổ chức 

tự nguyện xã hội. 

Tăng cường các hoạt động quản lý, kiểm tra đánh giá theo dõi, tuyên truyền. 

Cần có những biện pháp và cơ chế cụ thể để phát huy mạnh mẽ sự tham gia của các 

ngành các cấp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS.  

Tăng cường cải thiện chất lượng đào tạo nghiệp vụ quản lý cho cán bộ trong 

hệ thống tổ chức. Chương trình đào tạo này phải mang tính hệ thống, với các 

phương thức giảng dạy chuyên nghiệp và có tính thực tiễn cao, đồng thời, phải dựa 

trên nhu cầu thực sự của cán bộ và địa phương. Kiên quyết chấm dứt đào tạo đại trà, 

nặng về lý thuyết và sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy thiếu kinh nghiệm về 

phương pháp quản lý hiện đại. 

Xây dựng một hệ thống chỉ số phù hợp để lượng giá được các thành công 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS qua từng giai đoạn, cũng như đánh giá được 

chất lượng các mặt hoạt động, bao gồm cả chất lượng nguồn nhân lực. 

Tiến hành các hoạt động đánh giá một cách thường xuyên hơn, nhất là những 

đánh giá chuyên đề cho các lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện những khâu yếu kém 

cũng như phát huy những bài học thành công trong quy trình quản lý và thực hiện. 

 Thiết lập một cơ chế tổ chức để điều hành và QLNN khoa học, khắc phục 

tình trạng không thống nhất và thiếu năng lực trong hoạt động chỉ đạo điều phối 

như hiện nay.  
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Xây dựng hệ thống tổ chức một cơ chế phân bổ, sử dụng, giám sát tài chính 

khoa học, chặt chẽ giữa trung ương và các địa phương để tăng cường hiệu quả của 

nguồn lực còn thiếu hiện nay. Đồng thời, cần sớm có biện pháp chấn chỉnh và quản lý 

nguồn vốn đầu tư các dự án của các tổ chức nước ngoài, nhất là các tổ chức phi chính 

phủ quốc tế tại các địa phương theo hướng có chỉ đạo của quốc gia nhằm sử dụng có 

hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công cuộc phòng, chống AIDS tại Việt Nam. 

 Tăng cường các biện pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về HIV/AIDS, 

trên cơ sở đó huy động cộng đồng trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề 

HIV/AIDS tại địa phương.  

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức hoạt động quản lý nhà nước nhất là tại tuyến cơ 

sở, nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề với người bệnh. Khắc phục tình trạng kỳ thị xã 

hội hiện nay, nhất là tại gia đình và cộng đồng. Phát huy chương trình phối hợp trong 

hệ thống tổ chức, dọc, đa ngành giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong 

công tác phòng, chống HIV/AIDS. Trên thực tế chưa đạt hiệu quả do thiếu những 

quy định cụ thể và sự phối hợp giữa tổ chức liên ngành, huy động cộng đồng. 

Tăng cường tổ chức công tác giám sát, đánh giá trên các lĩnh vực hoạt động. 

Khắc phục tình trạng thiếu thông tin và dữ liệu tin cậy cho công tác quản lý điều 

hành như hiện nay. 

 
Kết luận chương 4 

 Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống AIDS ở Việt Nam là một trong 

những hệ thống tổ chức trải qua nhiều lần thay đổi nhất với tần suất khoảng 3-4 

năm một lần. Sự thay đổi thường xuyên này, cộng với một số các yếu tố khác đã 

làm cho mô hình tổ chức QLNN ở các cấp nhất là tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, tuyến cơ sở thiếu thống nhất và còn nhiều bất cập, chồng chéo, khó 

khăn cho công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

 HIV/AIDS hiện vẫn đang phát triển rộng về quy mô và tăng về số lượng. Do 

đó, cần có một tầm vóc và vị trí xứng đáng để đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ 

cũng như huy động được đủ nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS. Để tránh việc 

Chính phủ và Quốc hội phải xem xét thành lập một tổ chức cấp bộ mới như mô 

hình tổ chức đã trình bày ở trên, mặt khác, với mong muốn vị thế, vai trò của hệ 
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thống tổ chức QLNN về phòng, chống AIDS tương xứng và khoa học có sự gắn kết 

chặt chẽ trong chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến cơ sở thống nhất, hiệu quả phù hợp 

với thực tiễn của Việt Nam để thực hiện việc phối hợp với tổ chức các ban, ngành 

trong ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn MT, MD, HIV/AIDS từ trung ương đến xã 

phường, cơ sở, tổ chức xã hội, các hội... Việc hoàn thiện và cần có riêng hệ thống tổ 

chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam là nhiệm vụ hết sức cần thiết 

và cấp bách với tình mới. Hệ thống tổ chức là Cục Phòng, chống HIV/AIDS và các 

tổ chức liên quan như (Sơ đồ 4.4) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác QLNN 

phối hợp và chỉ đạo chuyên nghiệp.  

 Theo mô hình (Sơ đồ 4.4) Hệ thống tổ chức Cục Phòng, chống AIDS vừa 

làm công tác chỉ đạo QLNN, đồng thời cũng vừa làm công tác tác nghiệp khi cần 

thiết. Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS là các Tiểu ban chuyên môn của 

Bộ Y tế và Ban AIDS của các bộ, ngành khác phù hợp, huy động được sức mạnh, 

chuyên môn sâu sẽ hiệu quả trong quá trình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Tạo được sự đồng thuận và có sự thống nhất cao từ trung ương đến cơ sở. 

Tại trung ương, việc thống nhất hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, 

điều phối sát sao hơn nữa của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn MT, MD với sự tham mưu hỗ trợ trực tiếp của tổ chức là Văn 

phòng Chính phủ (Vụ Văn xã) đối với các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Ban 

Chỉ đạo quốc gia. 

+ Phân công, phân cấp cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ban ngành là 

thành viên trong hệ thống tổ chức của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn MT, MD. Gắn kết công tác phòng, chống HIV/AIDS với chức 

năng chỉ đạo, quản lý điều hành của từng bộ, ngành là thành viên. 

+ Tạo sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả hơn nữa hệ thống tổ chức QLNN 

theo ngành dọc của Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam) với hệ thống 

tổ chức đa ngành là các thành viên UBQG. Đặc biệt là, Bộ Công an (Văn phòng 

Phòng, chống ma túy) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống 

tệ nạn xã hội). Khắc phục tình trạng hiện nay là hình thức, chỉ phối hợp ở hội họp, 

giao ban [36], [37].  
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Tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thành lập mới Chi cục 

Phòng chống HIV/AIDS theo chức năng nhiệm vụ cụ thể hoặc thay đổi trên cơ sở 

đơn vị cũ tại địa phương, việc kiện toàn hệ thống tổ chức là chi cục phòng, chống 

HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc là nhằm quản lý hiệu quả. Với hệ thống 

tổ chức này thì tại tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành lập đơn vị 

mới là Chi Cục Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh trực thuộc Sở Y tế, phối hợp với Ban 

AIDS của Sở Y tế tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chi Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS tỉnh, thành phố, hoạt động độc lập, có tài khoản và con dấu riêng, có các 

phòng ban chức năng chuyên môn theo qui định, có cán bộ chuyên trách tùy thuộc 

vào tình hình dịch tại địa phương. Bên cạnh Chi cục Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 

là các tiểu ban chuyên môn của Sở Y tế và Ban AIDS của các ban ngành. Chi cục 

Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh là hệ thống tổ chức QLNN theo ngành dọc của hệ 

thống tổ chức là Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp 

của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, 

MD tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Tuyến quận, huyện có khoa phòng, phòng, chống HIV/AIDS, khoa kiểm 

soát dịch bệnh… trực thuộc Trung tâm Y tế quận, huyện và chịu sự chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống AIDS, MT, MD quận, huyện. Có ít nhất 01 đến 09 cán bộ 

chuyên trách, tùy thuộc điều kiện mỗi địa phương và các cán bộ kiêm nhiệm của đội 

y tế dự phòng, khoa kiểm soát phòng chống dịch, bệnh...  

Tuyến xã, phường có 1 đến 3 cán bộ tùy thuộc điều kiện cụ thể tại Trạm Y tế 

phụ trách công tác phòng, chống AIDS và là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

AIDS, MT, MD xã, phường tại cơ sở. 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Bộ Y tế, Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế, có các phòng chức 

năng chuyên môn riêng biệt theo qui định, hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo của 

Bộ Y tế. Dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Chi Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS. Tuy nhiên, tuỳ từng tỉnh, thành phố mà có một cơ sở vật chất, nguồn 

nhân lực... (số lượng nhân viên và quy mô khác nhau) phù hợp với hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS của địa phương sở tại. 

Thuận lợi là đảm bảo có một hệ thống tổ chức QLNN theo ngành dọc của Bộ 

y tế, hệ thống tổ chức đa ngành về phòng, chống HIV/AIDS thống nhất, quy mô từ 
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tuyến trung ương xuống cơ sở đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cấp bách hiện nay về phòng, 

chống HIV/AIDS. Khắc phục sự chồng chéo, thiếu rõ ràng trong việc điều phối và 

quản lý nhà nước ở các cấp, nhất là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có 

vị trí, chức năng rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động và phân bổ 

các nguồn lực trong và ngoài nước nhất là vốn đối ứng từ các tỉnh, thành phố.  

Tạo vị trí tốt hơn cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, so với vị trí hiện 

nay. Tạo ra được một đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp 

cao và thuận lợi nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Hạn chế là không có sự đảm bảo chắc chắn về phối hợp đa ngành và sẽ có 

nhiều khả năng thiên về y tế trong hoạt động của chương trình. 

Hoạt động phòng chống HIV/AIDS vẫn mang tính giáo dục tuyên truyền vận 

động là cơ bản mà không mang tính cưỡng chế. Đây có thể coi là vấn đề trở ngại 

lớn nhất. 

Tăng số lượng phòng ban, cục của Bộ Y tế, nguồn nhân lực  

Thêm một hệ thống ngành dọc nữa trong khi Bộ Y tế đã có khá nhiều hệ 

thống dọc của các Chương trình quốc gia và cũng đang khó khăn trong việc phối 

hợp và lồng ghép hoạt động giữa các chương trình. 

Tóm lại, toàn bộ nội dung Chương 4 đã nêu lên quan điểm, nhiệm vụ chủ 

yếu các giải pháp cụ thể để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN; đặc biệt là 

về hệ thống tổ chức theo ngành dọc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS ở Việt 

Nam mà cơ sở lý luận và thực trạng đã được trình bày ở Chương 2 và Chương 3. 

Đồng thời, những nội dung đó còn được xây dựng dựa trên quan điểm, chủ chương, 

chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì vậy, luận án sẽ có giá trị thực tiễn và khả 

năng ứng dụng cao đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về 

phòng, chống HIV/AIDS một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

1. KẾT LUẬN CHUNG 

1.1. Những phát hiện qua nghiên cứu, đánh giá 

Qua tìm hiểu và phân tích tổng quan nghiên cứu, lý luận về tổ chức, hệ thống 

tổ chức, lý thuyết về tổ chức, quản lý ngành, lĩnh vực trong tổ chức, phân cấp quản 

lý chức năng nhiệm vụ. Thực trạng hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hệ thống tổ chức một số 

ngành dọc, tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực... cho thấy các yếu tố cơ bản để triển khai 

tổ chức hiệu quả bền vững chưa đáp ứng yêu cầu. Có thể thấy sự bất cập và thiếu ổn 

định của hệ thống tổ chức QLNN với sự bất cập khó khăn về nguồn nhân lực là 

nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam nó ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực như: Thực hiện chiến lược, triển 

khai kế hoạch tổng thể, dự báo tình hình dịch, mục tiêu các chỉ số giám sát, đánh giá 

của hoạt động, tuyên truyền... 

Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS với tần suất 2, 3, 4... 

năm/1 lần thiếu sự thống nhất trong hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở, đặc 

biệt tại tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã gây khó khăn cho quản lý và 

chỉ đạo. Một số các văn bản của trung ương khi ban hành về tổ chức còn thiếu tin 

cậy, chậm, thiếu thống nhất, thậm chí còn trái ngược nhau, do vậy yêu cầu cấp thiết 

về việc xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở tại các cấp khác nhau 

thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Nguồn nhân lực làm việc trong hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS 

không đáp ứng yêu cầu cả về chuyên môn và năng lực quản lý, đặc biệt là số cán bộ 

không chuyên trách (kiêm nhiệm). Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và cán bộ kiêm nhiệm 

là nguyên nhân của sự chồng chéo, thiếu thống nhất dẫn đến kém hiệu quả trong 

quản lý và điều hành hệ thống tổ chức.  

Sự phối hợp công tác từ UBQG phòng, chống TN, MT, MD HIV/AIDS nếu 

không có sự phân cấp, qui định định cụ thể trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ thì dễ 

dẫn đến sự phối hợp chỉ mang tính hình thức từ trung ương đến cơ sở.  

Bộ Y tế cũng đã giải quyết được vấn đề vị trí và đầu mối quản lý chương 

trình phòng, chống HIV/AIDS. Tuy vậy, vẫn còn một số yếu tố quan trọng phải tiếp 
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tục được nghiên cứu để công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam thực sự 

đáp ứng được những đòi hỏi trước mắt cũng như lâu dài của công tác này. Yếu tố 

quan trọng nhất giúp cho sự thành công của chương trình phòng, chống AIDS rút ra 

được từ bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu của nhiều nước cho thấy tuy với 

những mô hình tổ chức khác nhau nhưng phần lớn thành công sẽ tuỳ thuộc vào sự 

phối hợp đa ngành và mức độ tham gia của cộng đồng vào chương trình. Có một 

điểm quan trọng mà khi nghiên cứu cần đặc biệt nhấn mạnh là, có nhiều mặt hạn 

chế và bất cập hoặc yếu kém của hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống 

HIV/AIDS của Việt Nam được mô tả và phân tích trong báo cáo này chắc chắn 

không phải là những vấn đề của riêng chương trình này mà còn là tình hình chung 

của rất nhiều chương trình quốc gia khác tùy ở các góc độ và mức độ khác nhau. 

Tuy vậy, đây là một trong số rất ít chương trình được tiến hành nghiên cứu, đánh 

giá độc lập về hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. 

Những vấn đề lớn về tổ chức QLNN của hệ thống tổ chức về phòng, chống 

HIV/AIDS được rút ra qua nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác 

này là: 

- Hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS hiện nay còn có nhiều đầu mối 

ở Trung ương và chưa thống nhất ở tuyến tỉnh, thành phố. Sự thay đổi khá thường 

xuyên về tổ chức thông qua cấp quản lý ở Trung ương đã có những ảnh hưởng lớn 

đến tính ổn định của việc triển khai công tác cũng như việc chỉ đạo quản lý hoạt 

động trong tổ chức tại các địa phương.  

- Hệ thống văn bản pháp quy về tổ chức QLNN còn thiếu chưa kịp thời, 

nhiều khi các văn bản hướng dẫn của bộ ngành chậm, trở thành hình thức, chồng 

chéo và có khi lệch nhau. Việc triển khai thực hiện cũng còn nhiều bất cập dẫn đến 

sự thiếu thống nhất về mô hình tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS giữa 

các địa phương. 

- Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương xuống 

cơ sở chưa hoàn thiện, chưa đủ mạnh và chưa gắn kết được thật tốt với hệ thống tổ 

chức y tế như nhiều chương trình chăm sóc sức khoẻ khác và chưa thật sự được sự 

quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền. Cụ thể báo cáo đánh giá của Chính 

phủ ngày 02/5/2003 chỉ rõ: “Sự chỉ đạo của các cấp chính quyền một số địa 
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phương chưa thật sự chú trọng” đây là hạn chế trong phối hợp điều hành của các cơ 

quan tổ chức trong thực hiện phòng, chống HIV/AIDS. 

- Tình hình nhân lực của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS còn thiếu, có 

nhiều kiêm nhiệm và chưa thật sự phù hợp cả về trình độ chuyên môn lẫn quản lý. 

Vì vậy, nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của 

công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhất là các yêu cầu về điều phối liên ngành, lập 

kế hoạch và giám sát, quản lý. Một trong những vấn đề nổi cộm là tình trạng kiêm 

nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tại các cấp trong hệ thống tổ chức 

QLNN về phòng, chống HIV/AIDS. Tình trạng kiêm nhiệm này có thể coi là một 

trong những nguyên nhân chính tạo nên sự chồng chéo, thiếu thống nhất và kém 

hiệu quả trong công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác dẫn đến việc thực 

hiện chỉ đạo thiếu bền vững, nhiều khi còn theo phong trào. 

- Sự phối hợp hoạt động điều phối hệ thống tổ chức giữa 3 bộ thường trực là 

Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn nặng tính hình 

thức từ cấp Bộ đến cấp sở (Sơ đồ 4.3) [96], [99], [100]. 

- Nhận định, giám sát, dự đoán đúng và kịp thời diễn biến của dịch để hoàn 

thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến cơ sở, 

sự phối hợp liên ngành, sự tham gia của các đoàn thể, các tổ chức quần chúng... 

tham gia vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS một cách tự nguyện, có trách 

nhiệm trở thành phong trào rộng khắp. 

- Duy trì và tăng cường đầu tư mạnh hơn về tài chính cho phòng, chống 

HIV/AIDS bao gồm các nguồn tài chính như: ngân sách trung ương, ngân sách địa 

phương, hàng năm kết hợp với viện trợ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các 

nguồn tài chính khác. 

- Thúc đẩy, tuyên truyền vận động thực hiện xã hội hóa đối với phòng, chống 

HIV/AIDS từ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp 

tham gia trực tiếp vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Đẩy mạnh việc thành lập quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS từ trung ương 

tới các tỉnh, thành phố theo Quyết định 60/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhằm thu hút nguồn 

lực từ các tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hội, các tổ 

chức từ thiện tham gia [103].  
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1.2. Kết luận chung  

Tóm lại, sự bất cập, chồng chéo và thiếu ổn định về hệ thống tổ chức QLNN 

về phòng, chống HIV/AIDS, cộng với các khó khăn về nguồn nhân lực, tài chính,... 

qua tìm hiểu đã phát hiện được những ưu nhược điểm của một số hệ thống tổ chức 

và nhấn mạnh vai trò sự cần thiết của việc thực hiện chiến lược và kế hoạch tổng 

thể phòng, chống HIV/AIDS, tăng cường sự phối hợp đa ngành trong hệ thống tổ 

chức và sự tham gia của các tổ chức xã hội, hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về 

phòng, chống HIV/AIDS thống nhất một đầu mối từ trung ương đến cơ sở, nâng 

cao năng lực quản lý cho cán bộ trong hệ thống tổ chức bằng các giải pháp cụ thể... 

Vì vậy việc phải hoàn thiện QLNN về hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở 

Việt Nam trong tình hình mới đáp ứng với diễn biến của đại dịch HIV/AIDS là 

nhiệm vụ cấp thiết theo đề xuất của nghiên cứu sinh. 

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Qua nghiên cứu một số mô hình về hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về 

phòng, chống HIV/AIDS trên với thực tiễn một số đặc điểm cơ bản hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy có một trùng lắp, 

thiếu ổn định, thiếu thống nhất trong hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS tại 

Việt Nam cần để ý đến một số nội dung cơ bản chung như sau: 

2.1. Đối với Chính phủ 

- HIV/AIDS là một bệnh, một đại dịch chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn rất lớn 

đối với việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không đơn thuần chỉ là tệ nạn xã 

hội. Bệnh HIV/AIDS chưa có thuốc chữa, chưa có vắc-xin phòng ngừa, hiện vẫn 

đang phát triển rộng về qui mô và tăng về số lượng, do đó chưa nên thu nhỏ tầm 

hoạt động của hệ thống phòng, chống AIDS. 

- Hiện nay, để thực hiện Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở người, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 

108/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, do vậy cần ban hành thêm 

các Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai 

có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bệnh dịch HIV/AIDS, góp phần nâng cao 

nhận thức của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV, bảo đảm thực hiện các cam kết 

quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS mà Việt Nam là thành viên [104]. 
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- Triển khai Chiến lược phòng, chống AIDS ở Việt Nam và kế hoạch tổng 

thể về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam với các chỉ số phấn đấu và đánh giá rõ 

ràng, có cơ sở, cũng như các chiến lược thực hiện cụ thể và dự toán ngân sách thích 

hợp để đạt được các mục tiêu này. Đây là yếu tố thiết yếu cho việc tiếp tục đẩy 

mạnh và nâng cao hiệu quả chương trình không những ở Trung ương mà còn ở các 

địa phương.  

- Ban hành quy định thống nhất một đầu mối tại Trung ương để khắc phục 

tình trạng nhiều đầu mối hiện nay gây ra sự chỉ đạo thiếu thống nhất và không tập 

trung nguồn lực. Bên cạnh đó, đầu mối này phải có vai trò đủ mạnh, lãnh đạo của 

cơ quan đầu mối phải là cán bộ chuyên trách để thực thi được nhiệm vụ của mình. 

- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, điều phối sát sao và có hiệu lực hơn từ 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đối với hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS với sự 

tham mưu và hỗ trợ trực tiếp của bộ phận tổng hợp tại Vụ Văn xã - Văn phòng 

Chính phủ. Trên cơ sở đó, huy động được sự ủng hộ, hỗ trợ và tham gia mạnh mẽ 

hơn nữa của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền các bộ ngành và các địa phương. 

- Sớm hoàn thiện và ổn định tổ chức là Cục Phòng, chống HIV/AIDS và 

hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương 

xuống địa phương. Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương cần theo một 

tổ chức thống nhất. Hệ thống tổ chức này cần được xây dựng và hoàn thiện trên cơ 

sở tham khảo các bài học kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu, đánh giá trước đây, 

thực tiễn và của nghiên cứu này.  

2.2. Đối với Bộ Y tế 

- Ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” thay 

thế Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 5/9/2005 của Bộ Y tế đảm bảo phù hợp 

với tình hình mới. 

- Theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Trung tâm Y tế chịu sự 

quản lí trực tiếp mọi mặt của Sở Y tế và chịu sự quản lí nhà nước của UBND quận, 

huyện. Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế, còn Trạm Y tế lại thuộc Phòng 

Y tế huyện. Không thể phủ nhận việc phân chia vai trò, chức năng của ngành y tế đã 

góp phần hoàn thiện hơn hệ thống y tế, tăng cường quản lí nhà nước về y tế. Song 

với những bất cập như hiện nay, cần sửa đổi lại một số qui định đang bị chồng chéo 
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nên chăng, Trạm Y tế xã, phường nên giao cho Trung tâm Y tế dự phòng quản lí để 

đảm bảo việc quản lí được thống nhất, đồng bộ, còn Phòng Y tế tập trung vào chức 

năng tham mưu cho UBND quận, huyện. Đồng thời cần có sự phân bổ ngân sách 

cho hợp lí, đảm bảo cho các cơ quan của ngành y tế hoạt động hiệu quả hơn. Nội 

dung này có vai trò quan trọng trong việc thực hiện triển khai phân cấp, qui định 

nhiệm vụ, chức năng cán bộ thuộc tổ chức cơ sở tại quận, huyện, xã phường [22].  

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS đến các cấp, các ngành. 

- Ban hành quy chế phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Bộ Y tế và các thành 

viên của UBQG Phòng, chống AIDS, MT, MD, đặc biệt với 2 Văn phòng phòng, 

chống ma tuý và mại dâm. Cần khắc phục tình trạng sự phối hợp chỉ dừng lại ở họp 

hành, giao ban, chia sẻ thông tin từ 3 Bộ như hiện nay dẫn đến là hình thức [100]. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ quản lý cho cán bộ trong hệ thống 

tổ chức với các phương thức giảng dạy chuyên nghiệp và có tính thực tiễn cao, 

đồng thời phải dựa trên nhu cầu thực sự của cán bộ và địa phương. Kiên quyết 

chấm dứt đào tạo đại trà, nặng về lý thuyết và sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy 

thiếu kinh nghiệm về phương pháp quản lý hiện đại. 

 - Xây dựng hệ thống chỉ số phù hợp để lượng giá được các thành công của 

chương trình qua từng giai đoạn, cũng như đánh giá được chất lượng của các mặt 

hoạt động, bao gồm cả chất lượng nguồn nhân lực. 

- Đẩy mạnh việc thành lập quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS từ Trung 

ương đến các tỉnh thành phố phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương theo chỉ 

đạo của Chính phủ. Nhằm thu hút nguồn lực từ các tổ chức nước ngoài, các doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm, các hội, các tổ chức từ thiện cùng tham gia.  

- Tiến hành các hoạt động đánh giá một cách thường xuyên hơn, nhất là 

những đánh giá chuyên đề cho các lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện những khâu 

yếu kém, cũng như phát huy những bài học thành công trong quá trình quản lý và 

thực hiện. 

2.3. Đối với Bộ Nội vụ 

Xem xét điều chỉnh một số qui định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-

BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân 
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dân cấp tỉnh, đảm bảo thống nhất chung toàn quốc về bộ máy tổ chức của Chi Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh theo đề xuất của nghiên cứu này, tránh tình trạng 

tùy tiện. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu chăm 

sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương, quyết định việc thành lập, sáp nhập, 

giải thể, chia tách, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp về y tế của tỉnh trên cơ sở quy 

hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dẫn đến không đồng nhất hệ thống tổ 

chức quản lý nhà nước giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như một số 

tỉnh hiện nay [28]. 

2.4. Đối với Bộ Tài chính 

Ban hành qui định cơ chế huy động và phân bổ các nguồn tài chính một cách 

hợp lý hơn nhằm cân đối được các nguồn lực trong và ngoài nước để đáp ứng được 

những yêu cầu cơ bản của chương trình và phát huy tốt hơn nữa sự tham gia của 

cộng đồng.  

Tăng đầu tư tài chính bao gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương 

và huy động xã hội hóa, xin tài trợ viện trợ, các tổ chức tự nguyện xã hội... 

2.5. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Tăng cường và nâng cao năng lực, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản 

lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền, quản lý, theo dõi kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất. Coi 

trọng công tác quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, coi đây là một nhiệm 

vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Cần có những biện pháp và cơ chế cụ thể để phát huy mạnh mẽ sự tham gia, 

phối hợp của các ngành các cấp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với 

đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của địa phương.  

Thiết lập một cơ chế điều hành và quản lý nhà nước một cách khoa học, khắc 

phục tình trạng không thống nhất và thiếu năng lực trong hoạt động chỉ đạo điều phối 

như hiện nay. Xây dựng cơ chế phân bổ, sử dụng, giám sát tài chính khoa học, chặt 

chẽ giữa nguồn vốn trung ương và địa phương để tăng cường hiệu quả của nguồn lực 

còn thiếu hiện nay. Đồng thời cần sớm có biện pháp chấn chỉnh và quản lý nguồn 

vốn đầu tư các dự án của các tổ chức nước ngoài, nhất là các tổ chức phi chính phủ 

quốc tế tại các địa phương theo hướng có chỉ đạo của quốc gia nhằm sử dụng có hiệu 

quả nguồn lực đầu tư cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. 
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Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức là Chi cục Phòng chống HIV/AIDS có 

chức năng nhiệm vụ theo qui định cụ thể, có các phòng, ban chức năng phù hợp, có 

tài khoản, có con dấu riêng, có cán bộ chuyên trách đảm bảo theo qui định của một 

tổ chức gắn với triển khai phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tại tuyến cơ 

sở, nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề với người bệnh. Khắc phục tình trạng kỳ thị 

xã hội hiện nay, nhất là tại gia đình và cộng đồng. 

2.6. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Thực hiện tốt các chỉ tiêu phòng, chống dịch bệnh HIV/AIDS gắn với công 

tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ 

máy, cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tuyến huyện, xã. Thực hiện 

giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền 

nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức điều tra định kỳ 

tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế 

và tại cộng đồng trên địa bàn tuyến huyện; triển khai các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng 

đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn huyện trong quản lý công tác điều trị 

HIV/AIDS; tổng hợp kịp thời số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh 

xã hội, HIV/AIDS tại địa phương, báo cáo UBND cấp tỉnh, Bộ Y tế về tình hình 

dịch bệnh tại địa phương; triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc 

gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS 

trên địa bàn huyện như thành lập khoa kiểm soát dịch và phòng, chống HIV/AIDS, 

bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tùy theo tình hình 

thực tế tại địa phương gắn với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống TN, MT, 

MD, HIV/AIDS tại quận, huyện. 

2.7. Đối với xã, phường 

Bố trí 1, 2 cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tại xã 

phường, là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, TN, MT, MD của 

phường, xã. Lồng ghép cán bộ cộng tác viên, hội, tổ chức từ thiện… tại thôn bản, 

địa bàn dân cư, cơ sở. 
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PHỎNG VẤN SÂU (Y TẾ) 
 

Ngày phỏng vấn: ......................................................................................................  

Thời gian bắt đầu: .....................................................................................................  

Thời gian kết thúc:....................................................................................................  

Người phỏng vấn:  ....................................................................................................  

Địa điểm phỏng vấn:  ...............................................................................................  

Họ và tên người trả lời:  ............................................................................................  

Tuổi:  ........................................................................................................................  

Chức vụ công tác:  ....................................................................................................  

Thời gian đảm nhiệm chức vụ:  ................................................................................  

I- Mở đầu cuộc phỏng vấn 

Thưa đồng chí, chúng tôi là cán bộ của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt 

Nam, được giao nhiệm vụ tìm hiểu về thực trạng nguồn lực và xác định nhu cầu đào 

tạo cho cán bộ trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS các tỉnh. Xin đồng chí vui 

lòng cho biết một số ý kiến của bản thân về vấn đề này. Những thông tin mà đồng 

chí trao đổi với chúng tôi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu; ngoài ra không 

có mục đích gì khác. 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí. 

II- Những nội dung cần đề cập 

1. Xin đồng chí cho biết một số nhận xét đánh giá về hiện trạng công tác phòng, 

chống HIV/AIDS của tỉnh? 

 Công tác tổ chức. 

 Nguồn nhân lực. 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Chính sách của địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực HIV/AIDS? 

 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về 

HIV/AIDS? 

 Hợp tác quốc tế về HIV/AIDS? 
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2. Các thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh ? 

 Công tác tổ chức. 

 Nguồn nhân lực. 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Chính sách của địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực HIV/AIDS? 

 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về 

HIV/AIDS? 

 Hợp tác quốc tế về HIV/AIDS? 

4. Theo đồng chí, với những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đã được đào 

tạo; hiện nay đội ngũ những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS tại địa 

phương có đủ năng lực để đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không? (Xin 

được phân tích lần lượt theo các nhiệm vụ của quản lý Nhà nước về 8 chương trình 

hành động Quốc gia). 

5. Khi thực thi những nhiệm vụ nêu trên họ thường gặp những khó khăn gì? 

(Đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn liên quan đến năng lực thực thi nhiệm vụ) 

6. Xin đồng chí cho biết nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng 

chống HIV/AIDS tại địa phương tại mỗi tuyến trong thời gian trước mắt, xa hơn 

đến năm 2010? 

 Số lượng cán bộ cần được đào tạo cho mỗi tuyến? 

 Nội dung cần đào tạo cho mỗi tuyến, mỗi khu vực là gì? 

 Hình thức đào tạo nên như thế nào? 

 Thời gian đào tạo là bao lâu? 

 Nên giao cho những cơ quan nào thực hiện? 
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PHỎNG VẤN SÂU 

(DÙNG CHO GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ, TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Y 

VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH) 

 Ngày phỏng vấn:  ............................................................................................  

 Thời gian bắt đầu:  ..........................................................................................  

 Thời gian kết thúc:  .........................................................................................  

 Người phỏng vấn:  ..........................................................................................  

 Địa điểm phỏng vấn:  ......................................................................................  

 Họ và tên người trả lời:  ..................................................................................  

 Tuổi:  ..............................................................................................................  

 Chức vụ công tác:  ..........................................................................................  

 Thời gian đảm nhiệm chức vụ:  .......................................................................  

I- Mở đầu cuộc phỏng vấn 

Thưa đồng chí, chúng tôi là cán bộ của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, 

được giao nhiệm vụ tìm hiểu về thực trạng nguồn lực và xác định nhu cầu đào tạo 

cho cán bộ trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS các tỉnh. Xin đồng chí vui lòng 

cho biết một số ý kiến của bản thân về vấn đề này. Những thông tin mà đồng chí 

trao đổi với chúng tôi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu; ngoài ra không có 

mục đích gì khác. 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí. 

II- Những nội dung cần đề cập 

1. Xin đồng chí cho biết một số nhận xét đánh giá về hiện trạng công tác phòng, 

chống HIV/AIDS của tỉnh? 

 Công tác tổ chức. 

 Nguồn nhân lực. 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Chính sách của địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động Quốc gia về phòng chống 

HIV/AIDS 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực HIV/AIDS? 

 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật 

về HIV/AIDS? 

 Hợp tác quốc tế về HIV/AIDS? 
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2. Các thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh nhà? 

 Công tác tổ chức. 

 Nguồn nhân lực. 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Chính sách của địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực HIV/AIDS? 

 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật 

về HIV/AIDS? 

 Hợp tác quốc tế về HIV/AIDS? 

4. Theo đồng chí, với những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đã được đào 

tạo; hiện nay đội ngũ những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS tại địa 

phương có đủ năng lực để đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không? (Xin 

được phân tích lần lượt theo các nhiệm vụ của quản lý Nhà nước về 8 chương trình 

hành động Quốc gia). 

5. Khi thực thi những nhiệm vụ nêu trên họ thường gặp những khó khăn gì? (Đặc 

biệt nhấn mạnh những khó khăn liên quan đến năng lực thực thi nhiệm vụ) 

6. Xin đồng chí cho biết nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng 

chống HIV/AIDS tại địa phương tại mỗi tuyến trong thời gian trước mắt, xa hơn 

đến năm 2010? 

 Số lượng cán bộ cần được đào tạo cho mỗi tuyến? 

 Nội dung cần đào tạo cho mỗi tuyến, mỗi khu vực là gì? 

 Hình thức đào tạo nên như thế nào? 

 Thời gian đào tạo là bao lâu? 

 Nên giao cho những cơ quan nào thực hiện? 
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PHỎNG VẤN SÂU 

(DÙNG CHO LÃNH ĐẠO UBND TỈNH, SỞ TÀI CHÍNH -  

SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ VÀ SỞ NỘI VỤ TỈNH) 

 

 Ngày phỏng vấn:  .................................................................................................  

 Thời gian bắt đầu:  ...............................................................................................  

 Thời gian kết thúc:  ..............................................................................................  

 Người phỏng vấn:  ...............................................................................................  

 Địa điểm phỏng vấn:  ...........................................................................................  

 Họ và tên người trả lời:  .......................................................................................  

 Tuổi:  ...................................................................................................................  

 Chức vụ công tác:  ...............................................................................................  

 Thời gian đảm nhiệm chức vụ:  ............................................................................  

I- Mở đầu cuộc phỏng vấn 

Thưa đồng chí, chúng tôi là cán bộ của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt 

Nam, được giao nhiệm vụ tìm hiểu về thực trạng nguồn lực và xác định nhu cầu đào 

tạo cho cán bộ trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS các tỉnh. Xin đồng chí vui 

lòng cho biết một số ý kiến của bản thân về vấn đề này. Những thông tin mà đồng 

chí trao đổi với chúng tôi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu; ngoài ra không 

có mục đích gì khác. 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí. 

II- Những nội dung cần đề cập 

1. Xin anh/chị cho biết một số nhận xét đánh giá về tình hình nhiễm HIV/AIDS 

của tỉnh? 

 Số lượng người nhiễm như thế nào? 

 Đặc điểm dịch HIV và đặc điểm của người nhiễm trong tỉnh? 

 HIV có phải là vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ của tỉnh chưa? Nhận thức 

chung của người dân về vấn đề này như thế nào? 

 HIV có phải là vấn đề cần phải được quan tâm ưu tiên trong số các vấn đề y 

tế và sức khoẻ cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh?  
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 Quan điểm của các nhà lãnh đạo của tỉnh và các ban ngành của tỉnh về vấn 

đề này thế nào? 

2. Anh/chị đánh giá thế nào về thực trạng công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện 

nay của tỉnh? 

 Hệ thống tổ chức và nguồn nhân lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS 

hiện nay có gì được, có gì chưa được? 

 Các hoạt động đã được thực hiện? Hoạt động nào đã làm được/ hoạt động 

nào chưa làm được? Trong tương lai cần tăng cường thực hiện nhưncg hoạt 

động nào? 

Có thể gợi ý trên một số lĩnh vực sau: 

- Thông tin, giáo dục truyền thông? 

- Can thiệp giảm hại? 

- Chăm sóc và điều trị bao gồm cả chống kỳ thị và phân biệt đối xử. 

- Tư vấn, xét nghiệm, giám sát, đánh giá? 

- Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

3. Anh chị đánh giá việc đáp ứng và đầu tư của địa phương với công tác phòng, 

chống HIV như thế nào? 

 Các văn bản chính sách? 

 Tổ chức, con người? 

 Đầu tư cơ sở vật chất? 

 Đầu tư kinh phí và các nguồn lực khác? 

4. Anh chị đánh giá các thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống 

HIV/AIDS tỉnh là gì ? 

 Về quản lý, tổ chức và nhân lực 

 Chính sách của trung ương và địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động, các hoạt động 

5. Theo anh/chị, thời gian tới công tác phòng, chống cần phải quan tâm những 

vấn đề gì? Và như thế nào? 

- Về tổ chức, quản lý 

- Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Về đầu tư kinh phí. 

- Về tổ chức các hoạt động? 

6. Anh chị còn có bất cứ khuyến cáo/kiến nghị gì để nâng cao năng lực công tác 

phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh thành phố? 
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PHỎNG VẤN SÂU 
 

 Ngày phỏng vấn:  ................................................................................................  

 Thời gian bắt đầu:  ..............................................................................................  

 Thời gian kết thúc: ..............................................................................................  

 Người phỏng vấn: ...............................................................................................  

 Địa điểm phỏng vấn: ...........................................................................................  

 Họ và tên người trả lời: .......................................................................................  

 Tuổi: ...................................................................................................................  

 Chức vụ công tác: ...............................................................................................  

 Thời gian đảm nhiệm chức vụ: ............................................................................  

I- Mở đầu cuộc phỏng vấn 

Thưa đồng chí, chúng tôi là cán bộ của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt 

Nam, được giao nhiệm vụ tìm hiểu về thực trạng nguồn lực và xác định nhu cầu đào 

tạo cho cán bộ trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS các tỉnh. Xin đồng chí vui 

lòng cho biết một số ý kiến của bản thân về vấn đề này. Những thông tin mà đồng 

chí trao đổi với chúng tôi sẽ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu; ngoài ra không 

có mục đích gì khác. 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của đồng chí. 

II- Những nội dung cần đề cập 

1. Xin đồng chí cho biết một số nhận xét đánh giá về hiện trạng công tác phòng, 

chống HIV/AIDS của tỉnh? 

 Công tác tổ chức 

 Nguồn nhân lực 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Chính sách của địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực HIV/AIDS? 

 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về 

HIV/AIDS? 
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 Hợp tác quốc tế về HIV/AIDS? 

2. Các thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh? 

 Công tác tổ chức 

 Nguồn nhân lực 

 Các hoạt động hỗ trợ 

 Chính sách của địa phương 

 Thực hiện các chương trình hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực HIV/AIDS? 

 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về 

HIV/AIDS? 

 Hợp tác quốc tế về HIV/AIDS? 

4. Theo đồng chí, với những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đã được đào 

tạo; hiện nay đội ngũ những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS tại địa 

phương có đủ năng lực để đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không? (Xin 

được phân tích lần lượt theo các nhiệm vụ của quản lý Nhà nước về 8 chương trình 

hành động Quốc gia). 

5. Khi thực thi những nhiệm vụ nêu trên họ thường gặp những khó khăn gì? 

(Đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn liên quan đến năng lực thực thi nhiệm vụ) 

6. Xin đồng chí cho biết nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng 

chống HIV/AIDS tại địa phương tại mỗi tuyến trong thời gian trước mắt, xa hơn 

đến năm 2010? 

 Số lượng cán bộ cần được đào tạo cho mỗi tuyến? 

 Nội dung cần đào tạo cho mỗi tuyến, mỗi khu vực là gì? 

 Hình thức đào tạo nên như thế nào? 

 Thời gian đào tạo là bao lâu? 

 Nên giao cho những cơ quan nào thực hiện? 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG HỎI ĐỊNH LƯỢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA 

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC 

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TUYẾN TỈNH 

PHẦN I 

THÔNG TIN CHUNG  

(Phỏng vấn tất cả các cán bộ y tế làm việc tại đơn vị phòng, chống 

HIV/AIDS tỉnh, thành phố) 
 

TT Nội dung Biến số 
Bước 

nhảy 

C.1.  Anh/chị sinh năm nào ……......  

C.2.  Giới tính 
1. Nam 

2. Nữ 

 

C.3.  Tình trạng hôn nhân 

1. Chưa lập gia đình 

2. Đã lập gia đình 

3. Ly dị 

4. Ly thân 

5. Góa 

 

C.4.  
Anh/chị là người tỉnh này 

hay từ nơi khác? 

1. Trong tỉnh (Sinh ra và lớn lên tại 

tỉnh nhà) 

2. Từ tỉnh khác đến 

 

C.5.  Thu nhập trung bình/một tháng  ……………………………đồng  

ĐÀO TẠO CƠ BẢN 

C.6.  

Anh/chị đã được đào tạo 

chuyên môn ở trình độ nào?  

(chỉ chọn một câu trả lời, 

bằng cấp đào tạo cao nhất) 

1. Chưa được đào tạo  C8 

2. Sơ cấp 

3. Trung cấp 

4. Cao đẳng 

5. Đại học 

6. Thạc sỹ 

7. Tiến sỹ 

Khác (ghi rõ) 
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C.7.  
Chuyên ngành đào tạo của 

các anh chị là gì? 

1. Ngành y 

2. Ngành dược 

Ngành khác (ghi rõ)  

 

C.8.  
Anh/chị có dự định đi học 

nâng cao không? 

1. Có 

2. Không C10 

 

C.9.  Nếu có, học trình độ nào 

1. Trung cấp về 

2. Cao đẳng về……………. 

3. Đại học về……………. 

4. Thạc sĩ về…………………. 

Chuyên ngành khác ghi rõ 

 

C.10.  
Anh/chị đã công tác tại đơn 

vị này bao lâu rồi? 

……..Năm 

…..…Tháng 

 

C.11.  
Ký kết lao động của anh chị 

thuộc diện nào? 

1. Hợp đồng (> 6 tháng) 

2. Biên chế 

3. Bán thời gian 

4. Kiêm nghiệm 

5. Dạng khác  

 

C.12.  

Hiện nay trong cơ quan 

anh/chị đảm nhận vị trí công 

tác nào? 

1. Cán bộ hành chính/văn phòng 

2. Cán bộ chuyên trách 

3. Kiêm nhiệm nhiều việc (từ 2 việc 

trở lên) 

4. Lãnh đạo (cấp phòng trở lên) 

5. Vị trí khác ghi rõ……………. 

 

C.13.  

Công việc hiện nay anh/chị 

đang làm có đúng theo 

chuyên môn được đào tạo 

không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

 

C.14.  

Trong công việc tại cơ quan 

hiện nay anh/chị gặp khó khăn 

gì về chuyên môn? 

(lựa chọn câu trả lời phù hợp) 

1. Không khó khăn gì 

2. Hiểu biết chuyên môn ít 

3. Kỹ năng máy tính yếu 

4. Kỹ năng làm việc nhóm 

5. Quá nhiều việc 

6. Không lập được kế hoạch làm việc  
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Khó khăn …….khác……………… 

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HIV/AIDS 

C.15.

Theo anh/chị nguyên nhân 
gây HIV/AIDS là gì ? 
(Chỉ khoanh tròn vào MỘT 
lựa chọn phù hợp nhất) 

1 Vi khuẩn  
2 Nấm 
3 Ký sinh trùng 
4 Virút  
5 Nhiễm độc 
98 Tác nhân khác (Ghi rõ)…… 
99  Không biết 

 

C.16.

Theo anh/chị hậu quả của 
HIV/AIDS là gì  
(Khoanh tròn vào  
NHỮNG lựa chọn phù hợp) 

1 Suy giảm miễn dịch 
2 Lao phổi  
3 Ung thư 
4 Giảm trí tuệ 
5 Tử vong 

 98 Khác (ghi rõ)…. Không biết 

 

C.17.

Những dấu hiệu nào sau đây 
thường thấy ở bệnh nhận 
AIDS giai đoạn muộn 
(Khoanh tròn vào NHỮNG 
lựa chọn phù hợp) 

1 Ăn, uống giảm 
2 Ỉa chảy kéo dài 
3 Lở loét toàn thân 
4 Suy kiệt, sút cân nhanh chóng 
5 Ho kéo dài 
6 Không có biểu hiện gì cả      
98  Khác (Ghi rõ)…………… 
99  Không biết 

 

C.18.

Anh/chị hãy cho biết HIV 
lây qua những đường nào? 
(Khoanh tròn vào NHỮNG 
lựa chọn phù hợp) 
 

1 Qua đường máu 
2 Bắt tay 
3 Ôm, hôn nhau 
4 Muỗi, rệp đốt 
5 Quan hệ tình dục không an toàn  
6 Mẹ truyền cho con  
7 Ăn chung, ở chung 
99  Không biết 

 

C19.

Theo anh/chị những nhóm 
người nào có nhiều nguy cơ 
lây nhiễm HIV/AIDS ?  
(Khoanh tròn vào NHỮNG 
lựa chọn phù hợp) 

1 Người mua bán dâm 
2 Người tiêm chích ma tuý 
3 Trẻ mới đẻ có mẹ bị nhiễm HIV 
4 Người bị viêm nhiễm đường sinh dục 
5 Người quan hệ tình dục cùng giới 
6 Lái xe đường dài 
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98  khác (Ghi rõ)……… 
99  Không biết  

C20.

Những hành vi nào sau đây 

có nguy cơ nhiễm 

HIV/AIDS?  

(Khoanh tròn vào NHỮNG 

lựa chọn phù hợp) 

 

1 Dùng chung bơm kim tiêm 

2 Truyền máu không qua xét nghiệm  

3 Dùng chung dụng cụ khi cắt tóc, cạo  

râu, xăm trổ mắt, xâu lỗ tai, lỗ mũi 

4 Quan hệ tình dục với nhiều người 

5 Ăn, uống ở ngoài quán, cửa hàng 

6 Bơi ở nơi công cộng 

98  Hành vi khác............. 

99  Không biết 

 

C21.

Theo anh/chị, HIV/AIDS có 

phòng tránh được không? 

(Chỉ khoanh tròn vào MỘT lựa 

chọn phù hợp nhất) 

1. Không thể phòng tránh được 

2. Phòng tránh được, nếu biết cách 

3. Không biết 

 

C22.

Theo anh/chị, HIV/AIDS có 

thể phòng được bằng cách 

nào? 

(Khoanh tròn vào NHỮNG 

lựa chọn phù hợp) 

 

1 Chung thuỷ với 1 người 

2 Luôn dùng bao cao su khi Quan hệ 

tình dục 

3 Không tiêm chích ma tuý 

4 Không dùng chung bơm kim tiêm 

(BKT) khi tiêm chích 

5 Không dùng chung dao cạo râu 

6 Không dùng chung bàn chải đánh răng 

7 Xét nghiệm người cho máu 

8 Khử trùng dụng cụ đúng cách 

9 Cách ly người nhiễm HIV/AIDS  

10  Không sinh con khi bị nhiễm 

HIV/AIDS 

98 Cách khác (Ghi rõ):................. 

99 Không biết 

 

C23.

Theo anh/chị có thể nhận biết 

được một người nhiễm HIV khi 

chưa chuyển sang giai đoạn 

AIDS bằng cách nào? 

1. Chỉ nhìn bề ngoài cũng biết 

2. Không có cách nào biết được 

3. Chỉ biết được bằng xét nghiệm 

99  Không biết 
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(Chỉ khoanh tròn vào MỘT lựa 

chọn phù hợp nhất) 

 

C24.

Theo anh/chị khả năng điều 

trị HIV/AIDS của y học hiện 

nay là như thế nào 

(Chỉ khoanh tròn vào MỘT 

lựa chọn phù hợp nhất) 

1 Chữa khỏi được 

2 Chưa chữa khỏi được. 

3 Chữa khỏi được một thời gian, sau đó 

lại tái phát. 

99  Không biết 

 

C25.

Theo anh/chị, như thế nào là 

tình dục an toàn? 

(Khoanh tròn vào NHỮNG lựa 

chọn phù hợp) 

1 Sống chung thuỷ 1 vợ 1 chồng 

2 Chỉ sử dụng bao cao su khi quan 

hệ tình dục (QHTD) với người 

mình không biết 

3 Không QHTD bừa bãi 

4 Không QHTD đồng giới 

98 Khác (Ghi rõ)………….. 

99  Không biết 

 

C26.

Theo anh/chị, thế nào là tiêm 

chích an toàn? 

(Chỉ khoanh tròn vào MỘT lựa 

chọn phù hợp nhất) 

1 Không dùng chung BKT 

2 Có thể dùng chung BKT sau khi 

đã làm sạch đúng cách 

3 Có thể dùng chung BKT với 

người nhà 

4 Dùng chung BKT với bất kỳ ai 

99 Không biết 

 

C27.

Theo anh/chị, thế nào là 

bơm kim tiêm sạch? 

(Khoanh tròn vào NHỮNG 

lựa chọn phù hợp) 

 

1 Bơm kim tiêm chỉ sử dụng 1 lần 

2 Sau khi sử dụng được tráng bằng 

nước sôi 

3 Sau khi sử dụng được tráng bằng 

cồn 

4 Sau khi sử dụng được tráng bằng 

nước chè. 

5 Sau khi sử dụng được luộc sôi 20 

phút kể từ lúc nước sôi 

98  Khác (ghi rõ)…………… 

99  Không biết 

 

C28.
Theo anh/chị khi chẳng may 

giẫm phải bơm kim tiêm đã 

qua sử dụng thì anh/chị nên 

1 Nặn máu và rửa sạch bằng xà phòng 

2 Uống kháng sinh ngay 

3 Không cần làm gì cả 
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làm gì? 

(Chỉ khoanh tròn vào MỘT lựa 

chọn phù hợp nhất) 

99 Không biết 

C29.

Anh/chị có biết những nơi 
nào làm xét nghiệm HIV 
không? (Khoanh tròn vào 
NHỮNG lựa chọn phù hợp) 

1 Bệnh viện tỉnh 
2 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện 
3 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 
4 Trạm y tế xã 
5 Cơ sở y học dân tộc 
6 Y tế tư nhân 
98  Khác (ghi rõ)…….. 
99 Không biết 

 

C30.

Anh/chị có biết trên địa bàn tỉnh 
những nơi nào làm xét nghiệm 
phát hiện HIV (khẳng định)? 
(Khoanh tròn vào NHỮNG lựa 
chọn phù hợp) 

1 Bệnh viện tỉnh 
2 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh 
3 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS  
99  Khác (ghi rõ) …….. 
99 Không biết 

 

C31.
Theo anh/chị người nhiễm 
HIV nên chăm sóc tại nhà 
hay tại đâu?  

1. Tại nhà 
2. Tại bệnh viện 
3. Trung tâm điều trị cách ly 
4. Nơi khác (ghi rõ)……… 

 

NĂNG LỰC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUNG  

C32. 
Cơ quan anh chị có xây 
dựng kế hoạch làm việc theo 
mức độ nào? 

1. Không có kế hoạch 
2. Theo tuần 
3. Theo tháng 
4. Theo quý 
5. Theo năm 
6. Khác……………………….. 

 

C33. 
Anh/chị có tham gia vào lập 
kế hoạch không? 

1. Có  
2. Không C35 

 

C34. Nếu có, tham gia làm gì? 

1. Soạn thảo kế hoạch 
2. Đóng góp ý kiến 
3. Ra quyết định 
4. Khác……ghi rõ……… 

 

C35. 
Theo anh/chị để lập được kế 
hoạch tốt (khả thi) cần 
những gì? 

1. Không cần gì 
2. Thông tin về ngân sách 
3. Thông tin về nguồn lực 
4. Có các số liệu, báo cáo liên quan 
5. Có nhiều người liên quan cùng lập 
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6. Cân đối kinh phí và nguồn lực địa phương 
7. Thu thập kế hoạch tuyến dưới trước 

(huyện, các đơn vị liên quan) 
8. Khác(ghi rõ) ………… 

C36. 
Theo anh chị kế hoạch như 

nào thi khả thi?  

1. Nhân lực hợp lý  

2. Kinh phí hợp lý  

3. Sát với thực tế 

4. Thuận tiện cho nhiều người 

5. Có nhiều người tham gia xây dựng 

 

C37. 

Theo anh/chị nhận định năm 

2006 cơ quan anh/chị hoàn 

thành công việc ở mức độ nào 

theo kế hoạch đề ra? 

1. <50% 

2. 50 - 70% 

3. 70- 90% 

4. >90% 

 

C38. 
Anh chị có làm báo cáo của 

cơ quan không? 

1. Chưa làm bao giờ C40 

2. Thỉnh thoảng (1-2 báo cáo/năm) 

3. Tháng nào cũng làm 

4. Tuần nào cũng làm 

5. Một năm làm một lần 

6. Khác ghi rõ………………… 

 

C39. 
Anh chị viết báo cáo dựa 

trên nguyên tắc nào? 

1. Theo mẫu Trung ương  

2. Tự nghĩ ra 

3. Dựa mẫu báo cáo tham khảo được 

4. Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, như thế nào  

5. Cách khác ghi rõ……. 

 

C40. 
Theo anh/chị số liệu tổng hợp 

HIV hàng ngày để làm gì?  

1. Không làm gì cả 

2. Để đánh giá hiệu quả các chương 

trình can thiệp HIV/AIDS 

3. Chỉ để báo cáo lãnh đạo cấp trên 

4. Theo dõi diễn biến dịch 

5. Sử dụng cho lập kế hoạch 

6. Lý do khác (ghi rõ)…………… 

 

C41. 
Hiên nay anh chị đang tham gia 

vào chương trình nào? 

1. Thụng tin, giỏo dục, truyền thụng 

2. Can thiệp giảm hại 

3. Giám sát, theo dõi, đánh giá 

4. Chăm sóc điều trị và tiếp cận điều trị 

5. Điều trị và quản lý các bệnh STIs 
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6. An toàn truyền máu 

7. Nâng cao năng lực và hợp tác quốc tế 

8. Khác (ghi rõ)………………… 
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PHẦN II 

C©u hái dµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c THEO DÕI,  

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

 

Các văn bản hướng dẫn về công tác theo dõi, đánh giá  

C43.  

Anh/chị có biết văn bản nào về 
hướng dẫn công tác giám sát, 
theo dõi, đánh giá chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS quốc 
gia do bộ y tế ban hành? 

1. Có 
2. Không 

 
 
 

C44.  
Xin anh/chị liệt kê số văn bản 
về công tác giám sát mà anh chị 
biết? 

1. Quyết định 1418 
2. Quyết định 3052 
3. Quyết định 08 
4. Quyết định 26 
5. Quyết định 647 
Khác (ghi rõ)…..…………… 

 

C45.  
Anh chị đã được tham gia khóa 
tập huấn về văn bản hướng dẫn 
nào chưa? 

1. Có 
2. Không 

 

C46.  
Nếu có, tập huấn về văn bản 
nào? 
(ghi tóm tắt tiêu đề văn bản) 

6. Quyết định 1418 
7. Quyết định 3052 
8. Quyết định 08 
9. Quyết định 26 
10. Quyết định 647 
11. Khác (ghi rõ)…..……… 

 

KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ 

Anh/chị hiểu thế nào là theo dõi giám sát HIV/AIDS ? 
(Khoanh vào số thích hợp ở các ô đúng, sai, không biết) 

Đúng Sai 
Không 

biết 

C47.  
Thu thập liên tục, phản hồi thông tin về chương trình 
phòng, chống HIV/AIDS. 

1 2 3 

C48.  Khống chế và đánh giá các hiệu quả can thiệp 1 2 3 

C49.  Cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, dự phòng 1 2 3 

C50.  Theo dõi tỷ lệ nhiễm HIV theo thời gian 1 2 3 

C51.  
Anh/chị các hoạt động của chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS đã triển khai được gì 

1 2 3 
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C52.  Thúc đẩy thực hiện kế hoạch tốt hơn 1 2 3 

C53.  
Trao đổi kinh nghiệm và tránh được sai lầm trong 
công tác quản lý 

1 2 3 

C54.  Phân tích kết quả sử dụng nguồn lực 1 2 3 

C55.  

Theo anh/chị công tác giám sát 
nhằm mục đích gì? 
(Khoanh vào câu trả lời thích 
hợp) 

1. Theo dõi diễn biến dịch bệnh 
2. Phục vụ cho lập kế hoạch 
3. Phục vụ ước tính dự báo 
4. Hoạch định chính sách 
5. Ý kiến khác (ghi rõ)……… 

 

C56.  

Theo thường quy giám sát hiện 
nay đang thực hiện trên mấy 
nhóm đối chính? 
(Chỉ chọn một câu trả lời anh 
chị cho là đúng) 

1. Ba nhóm 
2. Bốn nhóm 
3. Năm nhóm 
4. Sáu nhóm 
5. Bảy nhóm 
6. Tám nhóm 

 

C57.  

Theo anh/chị giám sát trọng 
điểm được thực hiện trong 
khoảng thời gian nào trong 
năm? 

1. Tháng 1 đến tháng 12 
2. Tháng 3 đến tháng 8 
3. Tháng 4 đến tháng 8 
4. Tháng 5 đến tháng 8 
5. Tháng 5 đến tháng 9 

 

C58.  
Theo anh/chị vị trí lấy mẫu của 
giám sát trọng điểm hàng năm 
có phải cố định không?  

1. Có 
2. Không 
3. Không biết  

 

C59.  
Theo anh/chị số lượng các điểm 
lấy mẫu của giám sát trọng điểm 
có cố định không? 

1. Có 
2. Không 
3. Không biết  

 

C60.  

Theo anh/chị số mẫu tối thiểu 
của các nhóm quần thể trong 
giám sát trọng điểm là bao 
nhiêu? 
(điền số theo anh/chị biết) 

Đối tượng Số mẫu  

Nhóm NCMT  

Nhóm gái mại dâm  

Nhóm bệnh nhân hoa liễu  

Nhóm bệnh nhân lao  

Nhóm phụ nữ mang thai  

Nhóm thanh niên khám 
tuyển nghĩa vụ quân sự 

 

Nhóm khác  
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Kiến thức về đánh giá 

C61.  Đánh giá để làm gì? 

1. Phân tích so sánh kết quả đạt 

được với mục tiêu 

2. So sánh đầu vào, đầu ra 

3. Xây dựng cơ sở lý luận thay đổi 

mô hình 

4. Cung cấp cho các nhà quản lý 

những lựa chọn về chiến lược và 

chính sách 

 

C62.  
Theo anh/chị hiểu đánh giá gồm 

những loại nào? 

1. Đầu kỳ 

2. Tiến độ 

3. Giữa Kỳ 

4. Cuối kỳ 

5. Đột xuất 

6. Đánh giá tác động 

7. Đánh giá hiệu quả  

 

C63.  

Anh/chị đã tham gia vào đánh 

giá hoạt động nào trong chương 

trình phòng, chống HIV/AIDS 

nào chưa? 

1. Có 

2. Không 

 

C64.  
Anh chị tham gia vào công đoạn 

nào? 

1. Xây dựng đề cương đánh giá 

2. Xây dựng công cụ đánh giá 

3. Tiến hành điều tra, thu thập số liệu 

4. Phân tích số liệu 

5. Viết báo cáo 

6. Khác ghi rõ  

 

C65.  

Theo anh chị sau khi có kết quả 

đánh giá, kết quả sẽ sử dụng thế 

nào? 

1. Mô tả thực trạng  

2. Đề ra khuyến nghị, đề xuất 

3. Tìm giải pháp khả thi 

4. Lập kế hoạch can thiệp 

5. Điều chỉnh kế hoạch cho những 

năm tiếp theo 

6. Điều chỉnh nguồn lực 

7. Khác (ghi rõ)………………  
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PHẦN III 

C©u hái dµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c ®iÒu trÞ 

HIV/AIDS 

 

TT Câu hỏi Trả lời Chuyển 

Các văn bản hướng dẫn về công tác điều trị 

C66.

Anh/chị có biết văn bản nào về 

hướng dẫn công tác chăm sóc 

và điều trị HIV/AIDS do Bộ Y 

tế ban hành? 

1. Có 

2. Không 

 

C67.

Xin anh/chị liệt kê văn bản? 

(Liệt kê tóm tắt tên hoặc số văn 

bản) 

1. Quyết định 06 (chẩn đoán và 

điều trị) 

2. Quyết định 520 (quy trình quản lý 

và điều trị ARV). 

3. Quyết định 07 (VCT) 

4. Khác (ghi rõ)  

 

C68.

Anh chị đã được tham gia khóa 

tập huấn về văn bản hướng dẫn 

nào chưa? 

1. Có 

2. Không 

 

C69.

Nếu có, tập huấn về văn bản 

nào? 

(ghi tóm tắt tiêu đề văn bản) 

1. Quyết định 06 (chẩn đoán và 

điều trị) 

2. Quyết định 520 (quy trình quản lý 

và đièu trị ARV). 

3. Quyết định 07 (VCT) 

4. Khác (ghi rõ)  

 

Kiến thức về công tác điều trị và đào tạo chuyên môn 

C70.
Anh/chị đã từng được tập huấn 

về điều trị HIV/AIDS chưa? 

1. Có 

2. Không C73 
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C71. Nếu có, về nội dung nào? 

Nội dung, số khóa, số ngày  

Nội dung ĐT 
Tổng 

số khóa 

Tổng số 

ngày 

 

1. Nhiễm trùng cơ 

hội 

   

2. ARV Chăm 

sóc hỗ trợ 

   

3. Xét nghiệm hỗ 

trợ chẩn đoán 

   

Khác (ghi rõ)    

C72.

Sau khi tập huấn anh, chị có áp 

dụng các nội dung tập huấn vào 

công việc không? 

1. Có 

2. Không 

 

C73. Nếu không tại sao? 

1. Không hiểu nội dung đào tạo 

2. Lý thuyết và thực tế không phù 

hợp 

3. Không có cơ hội thực hành 

4. Không đúng nhiệm vụ được giao 

tại CQ 

Lý do khác (ghi rõ) 

 

C74.

Theo anh/chị bệnh nhân 

HIV/AIDS có mấy giai đoạn 

lâm sàng? 

(vị thành niên và người lớn) 

1. Hai giai đoạn 

2. Ba giai đoạn 

3. Bốn giai đoạn 

4. Năm giai đoạn 

5. Sáu giai đoạn 

6. Không biết C77 
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C75.

Theo anh/chị các biểu hiện lâm 

sàng sau thuộc nhóm giai đoạn 

nào? 

- Sút cân >10% 

- Tiêu chảy mãn tính không rõ 

nguyên nhân 

- Sốt kéo dài không rõ nguyên 

nhân 

- Nhiễm nấm,bạch sản dạng 

lông ở miệng 

- Lao phổi trong vòng 1 năm, 

nhiễm VK nặng 

- Nằm liệt giường<50% số 

ngày trong tháng. 

1. Hai giai đoạn 

2. Ba giai đoạn 

3. Bốn giai đoạn 

4. Năm giai đoạn 

5. Sáu giai đoạn 

6. Không biết C77 

 

C76.  

Theo anh/chị tiêu chuẩn để lựa 

chọn bệnh nhân HIV/AIDS 

điều trị ARV? 

1. HIV giai đoạn IV không phụ thuộc 

TCD4 

2. HIV giai đoạn III, khi TCD4<350 

tế bào/mm3 

3. HIV giai đoạn I hoặc II, khi 

TCD4<200 tế bào/mm3 

4. HIV giai đoạn IV không phụ thuộc 

lympho 

5. HIV giai đoạn II hoặc III khi 

Lympho < 1200 

6. Không biết 

 

C77.  

Theo anh/chị nơi chăm sóc và 

điều trị ARV tốt nhất nên ở 

đâu? 

1. Tại nhà 

2. Tại BV huyện 

3. Nơi khác (ghi rõ) 

 

C78.  

Theo anh/chị phác đồ sau thuộc 

bậc mấy: D4T+3TC+NVP 

(phác đồ ưu tiên) 

1. Bậc I 

2. Bậc II 

3. Bậc III 

4. Bậc IV 

5. Không biết 
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PHẦN IV 

C©u hái dµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c xÐt nghiÖm HIV 

 

TT Câu hỏi 
Trả lời 

(khoanh vào số tương ứng mà  
anh/chị cho là đúng) 

Chuyển 

C79. 
Khi mới bị nhiễm HIV loại 
kháng thể nào sau đây xuất 
hiện đầu tiên? 

Kháng thể IgM kháng HIV 
Kháng thể IgG kháng HIV 
Không biết 

1 
2 
3 

 

C80. 
Khi bị nhiễm HIV loại 
kháng thể nào sau đây tồn 
tại lâu dài hơn? 

Kháng thể IgM kháng HIV 
Kháng thể IgG kháng HIV 
Không biết  

1 
2 
3 

 

C81. 
Phương pháp gián tiếp phát 
hiện vi rút HIV là phương 
pháp nào? 

Phát hiện kháng nguyên P24 
Phát hiện kháng thể kháng HIV 
Phát  hiện ARN hoặc ADN tiền virut 
Nuôi cấy phân lập vi rút 

1 
2 
3 
4 

 

C82. 

Kháng nguyên P24 tự do 
trong máu xuất hiện nhiều 
ở những giai đoạn nào của 
nhiễm HIV? 
(có thể chọn nhiều ý trả lời) 

Giai đoạn đầu 
Giai đoạn giữa 
Giai đoạn cuối 
Trong suốt thời gian nhiễm 

1 
2 
3 
4 

 

C83. 
Khi xét nghiệm sàng lọc 
HIV cần loại sinh phẩm có 
tiêu chuẩn gì ưu tiên hơn? 

Độ nhạy cao 
Độ đặc hiệu cao 

1 
2 

 

C84. 

Khi xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính cần loại 
sinh phẩm có tiêu chuẩn gì 
ưu tiên hơn? 

Độ nhạy cao 
Độ đặc hiệu cao 

1 
2 

 

C85. 

Theo Anh/chị, để chuẩn 
đoán một người bị nhiễm 
HIV người ta¸ phải dông 
phương cách nào? 

Phương cách I 
Phương cách II 
Phương cách III 
Phương cách IV 
Không biết 

1 
2 
3 
4 
5 

 

C86. 

Theo Anh/chị, để sàng lọc 
máu trong truyền máu an 
toàn người ta áp dụng 
phương cách nào? 

Phương cách I 
Phương cách II 
Phương cách III 
Phương cách IV 
Không biết 

1 
2 
3 
4 
5 
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C87. 

Với trẻ anh/chị < 18 tháng sinh 
ra từ mẹ nhiễm HIV nếu xét 
nghiệm kháng thể HIV dương 
tính bạn sẽ làm gì? 

(Ghi rõ): .................................  

 

C88. 
Bạn hãy nêu tên 3 sinh 
phẩm ELISA mà bạn  

................................................  
 

C89. 

Với hộp sinh phẩm SFD 
HIV 1/2 PA, lọ đựng hạt có 
gắn kháng nguyên (lọ C) và 
hạt không gắn kháng 
nguyên (lọ D) đã hồi chỉnh 
thì để được bao lâu mà vẫn 
đảm bảo chất lượng? (Hạn 
của hộp sinh phẩm còn dài) 

- Đến khi hết hạn sinh phẩm 
- 1 tháng 
- 2 tuần 

1 
2 
3 

 

C90. 

Sinh phẩm ELISA 
Genscreen V2, sau khi đã 
mở hộp và dùng một lần, 
hộp sinh phẩm đó còn dùng 
được bao lâu nếu bảo quản 
đúng tiêu chuẩn? 

- Đến khi hết hạn sinh phẩm 
- 1 tháng 
- 2 tuần 

1 
2 
3 

 

C91. 
Có mấy cấp độ phòng thí 
nghiệm an toàn sinh học? 

1 cấp độ phòng XN 
2 cấp độ phòng XN 
3 cấp độ phòng XN 
4 cấp độ phòng XN 

1 
2 
3 
4 

 

C92. 
Việc thăng bằng mẫu máu 
trước khi ly tâm có ý nghĩa 
gì?  

- Để tiện cho việc li tâm 
- Để dễ tách huyết thanh/huyết tương 
- Để đảm bảo an toàn khi li tâm 

1 
2 
3 

 

C93. 

Khi bạn bị tai nạn rủi do 
lây nhiễm HIV (kim tiêm 
người nhiễm HIV đâm vào 
tay). Thuốc điều trị HIV có 
thể lấy ở đâu? 

1. Tại sở y tế tỉnh 
2. Các BV đa khoa ở thành phố 
lớn (HCM, Hà Nội) 
3. Viện khu vực (pasteur Nha 
trang, viện VSDT Tây nguyên, 
VSDT trung ương) 
4. Bộ y Từ 

1 
2 
 
 
3 
 
4 

 

C94. 

Theo anh/chị thời gian điều 
trị dự phòng phơi nhiễm 
HIV tốt nhất khi nào? 
(chọn một ý trả lời) 

- Sau khi xác định rõ tình trạng 
HIV của nguồn phơi nhiễm 
dương tính 
- Trong 2-3giờ đầu tiên 
- Sau 1 tuần  
- Sau 10 ngày 

1 
 
 
2 
3 
4 
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C95. 

Một bệnh nhân đến xét 

nghiệm HIV, phòng xét 

nghiệm làm 1 mẫu máu đó 

3 lần kết quả XN như sau: 

-Lần 1: E. Genscreen 

HIV1/2 V2 dương tính 

-Lần 2: SFD V2: dương 

tính 

-Lần 3: E. Geenscreen HIV 

1/2 V2 dương tính 

Kết quả trả lời cho bệnh 

nhân là: dương tính (theo 

phương cách 3) 

 

 

 

Bạn nhận định kết quả chẩn 

đoán như thế nào? 

....................................................

.................................................... 

 

 

C96. 

Một bệnh nhân đến xét 

nghiệm HIV, phòng xét 

nghiệm làm 1 mẫu máu đó 

3 lần KQ XN như sau: 

-Lần 1: E. Genscreen 

HIV1/2 V2 dương tính 

mạnh 

-Lần 2: E. Vironosticka 

UniFormII plus O dương tính 

mạnh 

-Lần 3: Determine HIV âm 

tính 

Kết quả trả lời bệnh nhân: 

dương tính 

Bạn nhận định kết quả chẩn 

đoán như thế nào? 

....................................................

.................................................... 

 

 

C97. 

Sau khi được phép tự 

khẳng định các phòng xét 

nghiệm HIV phải lưu mẫu 

huyết thanh dương tính 

trong thời gian tối thiểu là 

bao lâu 

- 2 năm 

- 5 năm 

- Mãi mãi 

1 

2 

3 

 

C98. 

Sau khi được phép tự 

khẳng định các phòng xét 

nghiệm HIVphải lưu các sổ 

sách và bản đọc XN ELISA 

trong thời gian tối thiểu là 

- 2 năm 

- 5 năm 

- Mãi mãi 

1 

2 

3 
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bao lâu 
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PHẦN V 

C©u hái dµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c 

THÔNG TIN - GIÁO DỤC - TRUYỀN THÔNG VỀ HIV/AIDS 

Các văn bản hướng dẫn về công tác truyền thông  

C99. 
Anh/chị đảm nhận công tác BCC ở 

Trung tâm từ khi nào? 

1. Dưới 6 tháng 

2. Từ 7 - 12 tháng 

3. Từ 13 - 24 tháng 

4. Trên 24 tháng 

Khác (ghi rõ…) 

 

C100.
Trước khi công tác tại Trung tâm 

anh/chị làm chuyên môn gì? 

1. Điều trị 

2. Phòng khám đa khoa 

3. Hành chính 

4. Truyền thông giáo dục sức 

khỏe 

Khác (ghi rõ) 

 

C101.
Trước khi về Trung tâm anh/chị đã từng 

làm BCC bao giờ chưa? 

1. Đã làm 

2. Chưa làm 

Khác 

 

C102. Nếu đã làm, vai trò là gì? 

1. Tổ chức các hoạt động 

truyền thông. 

2. Thuyết trình trước dân 

chúng 

3. Tiếp cận cộng đồng 

Khác 

 

C103.
Anh chị được phân công công việc BCC 

như thế nào? 

1. Tự nguyện 

2. Buộc phải làm 

Khác (ghi rõ) 

 

C104. Anh chị có thích làm BCC không? 

1. Rất thích 

2. Không thích lắm 

3. Bình thường 

4. Không thích 

Khác (ghi rõ) 
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C105.
Anh chị có tự thấy mình hợp với BCC 

không? 

1. Hợp 

2. Không hợp lắm 

3. Không hợp 

Khác (ghi rõ) 

 

C106. Anh chị đã được đào tạo về BCC chưa? 
1. Đã được đào tạo 

2. Chưa được đào tạo C109 

 

C107.
Nếu được đào tạo, hình thức đào tạo 

nào? 

3. Tập huấn 

4. Hội thảo 

5. Tự nghiên cứu tài liệu 

Khác (ghi rõ) 

 

C108. Số ngày đào tạo là bao nhiêu lâu? ......ngày…..tháng .... .năm  

C109.
Anh chị có thấy mình cần đào tạo về 

BCC không? 

1. Rất cần 

2. Cần 

3. Không thật cần thiết 

4. Không cần 

Khác 

 

C110.
Nếu cần được đào tạo thì anh/chị cần 

được đào tạo những gì? 

1. Kiến thức về BCC 

2. Kỹ năng về BCC 

3. Tư vấn cá nhân 

4. Sinh hoạt nhóm 

5. Tổ chức hoạt động truyền thông 

Khác (ghi rõ) 

 

C111.

Anh/chị cã biết văn bản nào về 

hướng dẫn c«ng t¸c th«ng tin 

gi¸o dôc truyÒn th«ng phßng, 

chèng HIV/AIDS? 

1. Có 

2. Không 

 

C112.

Xin anh/chị liệt kê văn bản hướng dẫn 

công tác can thiệp giảm thiểu tác hại về 

HIV/AIDS mà anh chị biết? 

1. Q§ 16 vÒ ch-¬ng 

tr×nh hµnh ®éng QG 

vÒ BCC 

Kh¸c (ghi râ) 

 

C113.
Anh chị đã được tham gia khóa tập huấn 

về văn bản hướng dẫn nào chưa? 

1. Có 

2. Không 
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C114.
Nếu có, tập huấn về văn bản nào? 

(ghi tóm tắt tên văn bản) 

1. Q§ 16 vÒ ch-¬ng 

tr×nh hµnh ®éng QG 

vÒ BCC 

Kh¸c (ghi râ) 
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PHẦN VI 

C©u hái dµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c 

CAN THIỆP GIẢM THIỂU TÁC HẠI VỀ HIV/AIDS 

 

Các văn bản hướng dẫn về công tác can thiệp giảm tác hại 

C115.

Anh/chị có biết văn bản nào về hướng 

dẫn công tác can thiệp giảm thiểu tác hại 

về HIV/AIDS? 

1. Có 

2. Không 

 

C116.

Xin anh/chị liệt kê văn bản hướng dẫn 

công tác can thiệp giảm thiểu tác hại về 

HIV/AIDS mà anh chị biết? 

(Liệt kê tóm tắt tên, số văn bản) 

 

 

C117.
Anh chị đã được tham gia khóa tập huấn 

về văn bản hướng dẫn nào chưa? 

1. Có 

2. Không 

 

C118.
Nếu có, tập huấn về văn bản nào? 

(ghi tóm tắt tên văn bản) 
 

 

Kiến thức vể can thiệp giảm thiểu tác hại 

C119. Theo anh/chị can thiệp giảm tác hại là gì? 
- Là các họat động can thiệp 

trực tiếp 

 

 

C120.
Theo anh/chị nhóm nguy cơ cao với 

HIV/AIDS là nhóm nào? 
 

 

C121.
Anh/chị đã được tham gia khóa đào tạo về 

giảm tác hại HIV/AIDS nào chưa? 

1. Có 

2. Không 

 

C122. Nếu có, khóa đào tạo về vấn đề gì?  

7. Lý thuyết giảm tác hại 

8. Cách tổ chức các chương 

trình giảm thiểu tác hại 

 

C123.

Đối tượng can thiệp giảm tác hại hiện 

nay trong chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS là ai? 

Người NCMT 

Gái Mại dâm 

 

 

 

C124.
Mục đích của giảm tác hại về HIV/AIDS 

là gì? 

Nâng cao nhận thức dân chúng, 

đặc biệt nhóm nguy cơ cao 
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PHỤ LỤC 2 

BẢNG TRỐNG KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NĂNG LỰC 

HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 
 
 

Tên Đơn vị:............................................................................... tỉnh:......................................................................... 

1. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2. Điện thoại: ...................................................................... Fax: .................................................................................................. email: ..............................................................   

I. Nguồn nhân lực 

1. Nhân lực và nhu cầu về nhân lực 

 Hiện trạng nguồn nhân lực biên chế theo nhóm tuổi, giới, năm công tác 

 

TT Tên đơn vị 
<50 tuổi 50-55 tuổi 55 - 60 tuổi 

<1 năm 1-3 năm >3năm 
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

1 

1.1. Cán bộ Trung tâm PC HIV/AIDS  
(Với các tỉnh đã thành lập TTPC HIV/AIDS) 

         

1.2. VPTT phòng chống HIV/AIDS  
(Với các tỉnh có VPTT PC HIV/AIDS) 

         

1.3. Khoa HIV/AIDS thuộc TTYTDP  
(Với các tỉnh có khoa HIV/AIDS) 

         

2 Chuyên trách PC HIV/AIDS huyện/quận          

3 Chuyên trách PC HIV/AIDS xã/phường          

Tổng cộng          
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Bảng 1. Hiện trạng nguồn nhân lực hợp đồng theo nhóm tuổi, giới, năm công tác 

TT Tên đơn vị 
<50 tuổi 50-55 tuổi 55 - 60 tuổi 

<1 năm 1-3 năm >3năm 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

1 

1.1. Cán bộ Trung tâm PC HIV/AIDS  

(Với các tỉnh đã thành lập TTPC HIV/AIDS) 
         

1.2. VPTT phòng chống HIV/AIDS  

(Với các tỉnh có VPTT PC HIV/AIDS) 
         

1.3. Khoa HIV/AIDS thuộc TTYTDP  

(Với các tỉnh có khoa HIV/AIDS) 
         

2 Chuyên trách PC HIV/AIDS huyện/quận          

3 Chuyên trách PC HIV/AIDS xã/phường          

Tổng cộng          
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1.2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

Bảng 2. Bằng cấp đào tạo theo nhóm tuổi và chuyên ngành 

 
Trình độ  

chuyên môn 

Ngành Y Ngành dược Ngành khác Tổng 

<50 50-55 56-60 <50 50-55 56-60 <50 50-55 56-60 <50 50-55 56-60 

1 GS, PGS, TS             

2 Chuyên khoa II             

3 Thạc sỹ             

4 Chuyên khoa I             

5 Đại học             

6 Cao đẳng             

7 Trung cấp, kỹ thuật viên             

8 Sơ cấp             

9 Khác             

Tổng             
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Bảng 3. Số lượng cán bộ y tế hiện làm việc tại các TTPC HIV/AIDS được đào tạo theo chuyên ngành  

TT Biến số 
Chuyên 

ngành VSDT 

Chuyên 

ngành YTCC 

Chuyên 

ngành điều trị 

Chuyên ngành 

xét nghiệm 

Khác 

(ghi rõ) 

1 GS, PGS, TS      

2 Chuyên khoa II      

3 Thạc sỹ      

4 Chuyên khoa I      

5 Đại học      

6 Cao đẳng      

7 Trung cấp, KTV      

8 Sơ cấp      

Tổng      
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Bảng 4. Bố trí CBNV tại các khoa, phòng hoặc theo lĩnh vực 

TT Chuyên ngành 
Kế hoạch 

tài chính 

Tổ chức hành 

chính 

Truyền thông, 

can thiệp CĐ 

Giám sát 

HIV/AIDS /STI 

Tư vấn, 

chăm sóc, 

điều trị 

Xét 

nghiệm 

Khác 

(ghi rõ) 

1 GS, PGS, TS        

2 Chuyên khoa II        

3 Thạc sỹ        

4 Chuyên khoa I        

5 Đại học        

6 Cao đẳng        

7 Trung cấp, KTV        

8 Sơ cấp        
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1.4. NHU CẦU VỀ NHÂN LỰC CẦN BỔ SUNG THÊM CHO ĐẾN NĂM 2010 

Bảng 5. Dự báo biến động nhân lực cho phòng, chống HIV/AIDS  

TT Nội dung 2008 2009 2010 Tổng 

1 Số CBNV theo chỉ tiêu được phân bổ     

2 Số CBNV nghỉ hưu chuyển công tác     

3 Số CBNV có khả năng tuyển thêm     

4 Cân đối nguồn nhân lực (4=1 + 3 - 2)     

5 Dự báo nhu cầu     

6 Dự báo thiếu hụt (6 =5 - 4)     

Bảng 6. Nhu cầu nhân lực theo trình độ chuyên môn cần bổ sung 2008 -2010  

TT Chuyên ngành Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp/KTV Sơ cấp Tổng 

1 Cán bộ Y       

2 Cán bộ Dược       

3 Ngành khác       

Tổng       
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Bảng 7. Dự báo bổ sung nhân lực chi tiết cho các khoa, phòng 2008-2010  

TT Khoa phòng Hiện tại 
Chỉ tiêu biên 
chế đến 2010 

Dự kiến bổ xung 

2008 2009 2010 

1 KHTC      

2 Hành chính tổng hợp      

3 Tuyên truyền, can thiệp cộng đồng      

4 Giám sát HIV/AIDS/STI      

5 Tư vấn, chăm sóc, điều trị      

6 Xét nghiệm      

7 Khác (ghi rõ)………………….      

Tổng      

2. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐẾN 2010 
Bảng 8. Số cán bộ nhân viên đã qua đào tạo về các lĩnh vực HIV/AIDS 

Thời gian 
đào tạo Quản lý dự án 

Truyền 
thông 

Giám sát 
HIV/AIDS/STI Tư vấn 

Giảm tác 
hại 

Xét nghiệm Điều trị 
Khác 

(ghi rõ) 

<3 tháng          

4-12 tháng          

>12 tháng         
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2.2. Nhu cầu đào tạo về các lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 

TT Lĩnh vực chuyên môn 

Số lượng cán bộ cần được đào tạo 

Ngắn hạn (< 3 tháng) Trung hạn (4 - 12 tháng) Dài hạn (>12 tháng) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1.  Truyền thông          

2.  Giám sát HIV/AIDS/STI          

3.  Tư vấn          

4.  Giảm tác hại          

5.  Xét nghiệm          

6.  Điều trị          

6.1 Điều trị HIV/AIDS cho người lớn          

6.2 Điều trị HIV/AIDS cho trẻ em          

6.3 Điều trị HIV/AIDS cho PNCT          

6.4 Điều trị STI          
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II. CƠ SỞ VẬT CHẤT (TRỤ SỞ LÀM VIỆC) 

1. Cơ sở hạ tầng hiện có và nhu cầu đến năm 2010 

Danh mục 
Hiện có Nhu cầu 2010 

Diện tích (m2) Loại nhà(*) Diện tích (m2) Loại nhà(*) 

Tổng diện tích mặt bằng đất của cơ quan     

Diện tích sử dụng của từng khoa, phòng:     
1) Phòng Tổ chức-Hành chính     

2) Phòng Kế hoạch-Tài chính     

3) Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng     

4) Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI     

5) Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS     

6) Khoa Xét nghiệm     

7) Phòng quản lý các dự án Quốc tế     

8) Hội trường     

9) Phòng Giám đốc     

10) Phòng Phó giám đốc     

11) Phòng tiếp dân     

12) Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện     

13) Khác (ghi rõ)....................................................     

 

Ghi chú: Nêu rõ cơ sở hạ tầng hiện có được cấp hay thuê mướn. 
(*) đánh số (1) nhà kiên cố; (2) nhà cần được sửa chữa; (3) nhà cần xây mới. 
2. Nhu cầu đầu tư xây dựng đến năm 2010: (đơn vị tính VNĐ) 
- Tổng kinh phí cho đầu tư giải phóng mặt bằng: (nếu có) 
- Tổng kinh phí đầu tư cho điện, đường đến trụ sở: (nếu có) 
- Tổng kinh phí khảo sát và thiết kế công trình trụ sở: (nếu có) 
- Tổng kinh phí dự kiến xây dựng trụ sở: 
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III. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ VÀ NHU CẦU ĐẾN NĂM 2010 
1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 
 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Hiện có 

số 
lượng 

Nhu cầu 

Năm 
sản 
xuất 

Năm sử 
dụng 

Nước sản 
xuất 

Nguồn 
cung cấp 

Chất 
lượng 

Giá 
tiền 

(VNĐ) 
2008 2009 2010 

1 Tủ đựng File chiếc           

2 Bàn làm việc chiếc           

3 Ghế xoay chiếc           

4 Bàn tiếp khách chiếc           

5 Ghế ngồi chiếc           

6 Máy điện thoại cái           

7 Máy fax cái           

8 Quạt trần cái           

9 Điều hoà không khí Bộ           

10 Bộ máy vi tính Bộ           

11 Tủ sắt đựng tài liệu Bộ           

12 Máy Photocopy cái           

13 Bàn Vi tính chiếc           

14 Dụng cụ cấp cứu phòng khám Bộ           

15 Máy in cái           

16 Máy chụp ảnh chiếc           

17 Xe Ô tô chiếc           

18 Các trang thiết bị khác            

Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
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2. Phßng KÕ ho¹ch-Tµi chÝnh 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Hiện có 

số lượng 

Nhu cầu 

Năm sản 
xuất 

Năm sử 
dụng 

Nước 
sản 
xuất 

Nguồn 
cung cấp 

Chất 
lượng 

Giá tiền 
(VNĐ) 2008 2009 2010 

1 Tủ đựng File chiếc           

2 Bàn làm việc chiếc           

3 Ghế xoay chiếc           

4 Bàn tiếp khánh chiếc           

5 Ghế ngồi chiếc           

6 Máy điện thoại cái           

7 Máy fax cái           

8 Quạt trần cái           

9 Điều hoà không khí cái           

10 Bộ máy vi tính Bộ           

11 Tủ sắt đựng tài liệu Bộ           

12 Két sắt cái            

13 Bàn vi tính cái            

14 Máy in cái            

15 Máy photocopy cái            

16 Máy tính xách tay cái            

 Các trang thiết bị khác            

Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
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3. Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 

Hiện có 

số 

lượng 

Nhu cầu 

Năm sản 

xuất 

Năm sử 

dụng 

Nước 

sản xuất 

Nguồn 

cung cấp 

Chất 

lượng 

Giá tiền 

(VNĐ) 
2008 2009 2010 

1 Tivi màn hình (29 inchs) cái           

2 Đầu DVD cái           

3 Casseste cái           

4 Bộ tăng âm + microphone Bộ           

5 Máy tính sách tay cái           

6 Máy chiếu Overhead cái           

7 Máy ảnh kỹ thuật số cái           

8 Máy fax cái           

9 Máy photocopy cái           

10 Máy tính, máy in, mô dem, UPS Bộ           

11 Multi media project cái           

12 Tủ đựng File chiếc           

13 Bàn làn việc chiếc           

14 Ghế xoay chiếc           

15 Bàn tiếp khánh chiếc           

16 Ghế ngồ chiếc           

17 Máy điện thoại cái           
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18 Máy fax cái           

19 Quạt trần cái           

20 Điều hoà không khí cái           

21 Bộ loa âmly + micro không dây Bộ           

22 Tủ tài liệu cái           

23 Tủ trưng bày cái           

24 Bản đồ dịch tễ HIV/AIDS cái           

25 Máy huỷ giấy, máy quét tài liệu cái           

26 Máy đóng chứng từ cái           

27 USB 1.024 MB cái           

28 Quạt đứng cái           

29 Tủ kính đựng tài liệu cái           

30 Receptor cái           

31 Modem ADSL cái           

32 Màn chiếu 100 inch cái           

33 Máy Scan cái           

34 Máy quay phim KTS cái           

35 Bàn để máy vi tính cái           

36 Xe Mô tô chiếc           

 Các trang thiết bị khác            
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Ghi chú: Chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 

 

4. Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 

Hiện có 
số 

lượng 

Nhu cầu 

Năm 
sản 
xuất 

Năm sử 
dụng 

Nước sản 
xuất 

Nguồn 
cung cấp 

Chất 
lượng 

Giá tiền 
(VNĐ) 

2008 2009 2010 

1 Tủ đựng File chiếc           

2 Bàn làm việc chiếc           

3 Ghế xoay chiếc           

4 Bàn tiếp khách chiếc           

5 Ghế ngồi chiếc           

6 Máy điện thoại cái           

7 Máy fax cái           

8 Quạt trần cái           

9 Điều hoà không khí cái           

10 Máy tính quản lý số liệu Bộ           

11 Bộ máy vi tính Bộ           

12 Hộp lạnh bảo quản mẫu chiếc           

13 Phích lạnh chiếc           

14 Bàn vi tính chiếc           

15 Kệ sách chiếc           

16 Quạt đứng cái           

17 Tủ lạnh cái           

18 Đồng hồ treo tờng cái           

19 USB lưu dữ liệu cái           

20 Máy sấy tay cái           

21 Mô tô phục vụ giám sát cái           
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Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
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5. Khoa Tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc điều trị HIV/AIDS 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Hiện có 
số lượng 

Nhu cầu 

Năm sản 

xuất 

Năm sử 

dụng 

Nước 

sản xuất 

Nguồn 

cung cấp 

Chất 

lượng 

Giá tiền 

(VNĐ) 
2008 2009 2010 

1 ống nghe bệnh người lớn Cái           
2 ống nghe bệnh trẻ em Cái           

3 Huyết áp kế người lớn Cái           
4 Huyết áp kế trẻ em Cái           

5 Nhiệt kế y học 42oC Cái           
6 Bàn khám bệnh người lớn Cái           

7 Bàn khám bệnh trẻ em Cái           
8 Giường bệnh Cái           

9 Giường cấp cứu Cái           
10 Đèn khám bệnh Cái           

11 Đèn khám bệnh treo trán Cái           
12 Cân trọng lượng có thước đo chiều cao Cái           

13 Đèn đọc phim X - quang Cái           
14 Tủ lạnh Cái           

15 Tủ sấy điện, 250oC Cái           
16 Lò sưởi điện Cái           

17 Tủ đựng dụng cụ Cái           
18 Giá truyền huyết thanh Cái           

19 Hộp hấp bông gạt các loại Cái           
20 Hộp hấp dụng cụ các loại Cái           

21 Khay đựng dụng cụ các loại Cái           
22 khay quả đậu các loại Cái           

23 Bàn đẩy dụng cụ Cái           
24 Tủ đựng tài liệu Cái           

25 Bàn làm việc chiếc           
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26 Ghế chiếc           
27 Ghế đẩu quay chiếc           
28 Ghế băng cho bệnh nhân chiếc           
29 Nồi luộc dụng cụ Cái           
30 Máy điện tim Cái           
31 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ           
32 Bộ dụng cụ khám bệnh Bộ           
33 Bơm tiêm một lần các loại Cái           
34 Máy huỷ bơm kim tiêm Cái           
35 Đèn cực tím tiệt trùng Cái           
36 Hộp thu gom vật sắc nhọn  Cái           
37 Thùng rác Cái           
38 Thùng đựng nước uống cho bệnh nhân Cái           
39 Máy vi tính, máy in Bộ           
40 Cáng khiêng bệnh nhân Cái           
41 Máy tạo oxy khí trời (máy thở) Cái           
42 Máy siêu âm bộ           
43 Giường bệnh Cái           
44 Lò sưởi điện Cái           
45 Giá truyền huyết thanh chiếc           
46 Khay quả đậu các loại Cái           
47 Bàn đẩy dụng cụ chiếc           
48 Thùng đựng nước uống cho bệnh nhân chiếc           
49 Bàn vi tính chiếc           
50 Máy X-Quang di động chiếc           

51 Máy điện thoại (T vấn) Cái           

52 Điều hoà không khí Cái           

53 Loa tay Cái           

54 Máy Huyết học 18 thông số Cái           

55 Máy cất nước Cái           

56 Các trang thiết bị khác            
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Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
 

6. Khoa Xét nghiệm 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Hiện có 

số lượng 

Nhu cầu 

Năm sản 

xuất 

Năm sử 

dụng 

Nước 

sản 

xuất 

Nguồn 

cung 

cấp 

Chất 

lượng 

Giá tiền 

(VNĐ) 
2008 2009 2010 

1 Dàn Elisa: bộ           

 - Máy đọc             

 - Máy in            

 - Máy rửa            

 - Máy ủ            

 - Tủ sấy bảo quản kính lọc            

2 Máy CD4 bộ           

3 Máy xét nghiệm sinh hoá 16 chỉ số bộ           

4 Máy trộn Voltex bộ           

5 Máy cấy vi khuẩn tự động bộ           

6 Tủ an toàn sinh học bộ           

7 Máy phun khí dung lấy bệnh phẩm bộ           

8 Kinh hiển vi huỳnh quang bộ           
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9 Kính hiển vi thường bộ           

10 Máy lắc SERODIA cái           

11 Máy lắc RPR cái           

12 Máy lắc bàn ngang  cái           

13 Tủ an toàn sinh học cái           

14 Pipetman 8 kênh:            

 - P300 cái           

 - P50 cái           

15 Pipetman đơn:             

 - 1000 microlit cái           

 - P100 microlit cái           

 - P200 microlit cái           

 - P50 microlits cái           

16 Giá đỡ pipetman cái           

17 Tủ ấm 37 C cái           

18 Tủ lạnh đựng sinh phẩm chiếc           

19 Tủ lạnh đựng bệnh phẩm chiếc           

20 Tủ lạnh sâu lưu giữ mẫu(-30) chiếc           

21 Nồi hấp ướt cái           
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22 Tủ sấy khô cái           

23 Máy ly tâm thường (24 ống) cái           

24 Cân thăng bằng cái           

25 Máy hút ẩm cái           

26 Điều hoà không khí cái           

27 Máy hút bụi cái           

28 Máy huỷ bơm kim tiêm cái           

29 Đồng hồ đo thời gian cái           

30 Máng đựng hoá chất cái           

31 Đồ đựng chất thải Inox cái           

32 ống đong:             

 - 100 ml cái           

 - 500 ml cái           

33 Bộ máy vi tính bộ           

34 
Các vật dụng thông thường khác (hộp 

lưu mẫu bệnh phẩm, cốc thuỷ tinh….)  

      

    

35 
Nồi cất nưenớc 2 lần (Bằng điện) 

chạy dàn Elisa. bộ 

      

    

36 TTB cho phòng hành chính của khoa bộ           

37 Máy Huyết học tự động bộ           
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38 Lò xử lý rác thải phòng xét nghiệm chiếc           

39 Ghê đẩu quay chiếc           

40 Hòm đựng trang thiết bị xét nghiệm chiếc           

41 Dàn PCR cái           

42 Máy chạy nước cất cái           

43 Máy điện thoại cái           

44 ống đong: - 1000 ml cái           

45 Hộp đựng Alcool vàng cái           

46 Hộp đựng Alcool xanh cái           

47 Máy ly tâm lạnh cái           

48 Bàn xét nghiệm cái           

49 Giá Inox để ống nghiệm các loại cái           

50 Tủ ấm CO2 cái           

51 Đèn tử ngoại tiệt trùng treo tờng cái           

52 Kính lúp đk 150 cái           

53 Máy lắc 3 chiều cái           

54 Máy sấy tay cái           

55 Máy tính xách tay cái           

56 Tủ đựng File cái           
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 Các trang thiết bị khác            

Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
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7. Hội trường 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 

Hiện có Nhu cầu 

Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Năm sử 

dụng 

Nước 

sản xuất 

Nguồn 

cung 

cấp 

Chất 

lượng 

Giá 

tiền 

(VNĐ) 

2008 2009 2010 

1 Bàn họp hội trường chiếc           

2 Bục phát biểu chiếc           

3 Bục + Tượng Bác Hồ bộ           

4 Tivi + Loa đài + Âm ly  bộ           

5 Ghế xoay (chủ toạ) chiếc           

6 Điều hoà không khí bộ           

 Các trang thiết bị khác            

             

             

             

Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
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8. Phòng Giám đốc 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Hiện có 

Số 
lượng 

Nhu cầu 

Năm sản 
xuất 

Năm sử 
dụng 

Nước sản 
xuất 

Nguồn cung 
cấp 

Chất 
lượng 

Giá tiền 
(VNĐ) 

2008 2009 2010 

1 Tủ đựng File chiếc           

2 Bàn làm việc chiếc           

3 Bàn máy tính chiếc           

4 Ghế xoay chiếc           

5 Bàn họp chiếc           

6 Ghế ngồi chiếc           

7 Máy điện thoại cái           

9 Máy fax cái           

10 Quạt cây cái           

11 Quạt treo tờng chiếc           

12 Điều hoà không khí cái           

13 Bộ máy vi tính Bộ           

14 Tủ sắt đựng tài liệu Bộ           

15 Bộ salon Bộ           

16 Máy tính sách tay Chiếc           

17 Đèn chiếu Chiếc           

18 Màn chiếu Chiếc           

19 Máy in Chiếc           

 Các trang thiết bị khác            

Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 
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9. Phòng Phó giám đốc 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 

Hiện có 
số 

lượng 

Nhu cầu 

Năm 
sản xuất 

Năm 
sử 

dụng 

Nước 
sản xuất

Nguồn 
cung cấp 

Chất 
lượng 

Giá tiền
(VNĐ) 

2008 2009 2010 

1 Tủ đựng File  chiếc           

2 Tủ sắt tài liệu chiếc           

3 Bàn làm việc chiếc           

4 Ghế xoay chiếc           

5 Máy điện thoại chiếc           

6 Quạt treo tường chiếc           

7 Điều hoà không khí bộ           

8 Bộ vi tính bộ           

9 Bộ salon bộ           

 Các trang thiết bị khác            

Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng. 

 


