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DỰ ÁN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 
PHÒNG CHỐNG HIV PHÍA NAM 
THÁNG 5/2014 - 2016 | ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI: TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE) 
 
Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự lớn mạnh nhanh chóng của các tổ chức xã hội 
dân sự hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ liên quan đến HIV. Tuy nhiên, với 
năng lực nhân sự và kỹ thuật hạn chế và sự tham gia rất giới hạn trong đối thoại chính sách ở cấp tỉnh 
và cấp quốc gia, những nỗ lực này chưa đem lại được những tác động to lớn. Đồng thời, cần có cách 
tiếp cận khác ngoài tiếp cận đồng đẳng truyền thống để kết nối các nhóm của người có nguy cơ cao 
nhiễm HIV – người tiêm chích ma túy, phụ nữ hành nghề mại dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới 
– tới các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HVI. Dự án Kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía 
nam sẽ đẩy mạnh đáp ứng ở cấp cộng đồng bằng cách tăng cường năng lực cho các nhóm, các tổ 
chức cộng đồng địa phương để họ có thể tiếp cận các nhóm có nguy cơ cao nhất và kết nối họ với các 
dịch vụ HIV phù hợp. 
 
Được thực hiện tại thành phố Hồ Chi Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang, Dự án Kết nối cộng 
đồng phòng chống HIV phía nam sẽ huy động các thành viên của các nhóm/tổ chức cộng đồng địa 
phương để xây dựng mạng lưới các nhóm của người có nguy cơ cao. Dự án sẽ thiết lập các hệ thống 
chuyển gửi giữa các tổ chức cộng đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV tại địa 
phương để kết nối khách hàng với dịch vụ phù hợp. Dự án cũng sẽ hỗ trợ đào tạo lãnh đạo các tổ 
chức cộng đồng, thúc đẩy liên kết và phối hợp giữa các tổ chức cộng đồng và các đơn vị cấp tỉnh và 
cấp quốc gia hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS – tạo cơ hội để góp tiếng nói của các 
nhóm, tổ chức cộng đồng vào đáp ứng phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh và cấp quốc gia. 
 
KẾT QUẢ  
Với việc cải thiện công tác xác định trường hợp nhiễm HIV và chuyển gửi tới các dịch vụ liên quan đến 
HIV, từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015, dự án đã cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ 
HIV cho hơn 7.200 người có nguy cơ cao và người đang sống chung với HIV tại thành phố Hồ Chí 
Minh, An Giang và thành phố Cần Thơ. 
 

Trong ảnh: Các tổ chức địa phương tham gia hội thảo thiết lập các hệ thống chuyển gửi  
với các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV. (Ảnh: LIFE) 
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