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TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN   
CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 
THÁNG 3/2015 – 2018 | ĐỐI TÁC THỰC HIỆN: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ CỘNG ĐỒNG (CCRD) | 

KINH PHÍ DỰ TRÙ: 1.490.000 ĐÔ LA MỸ 
 
Dự án Tăng cường Thông tin Chiến lược Phòng chống HIV/AIDS của USAID hỗ trợ các hệ thống thông tin y tế 
trung ương và cấp tỉnh nhằm góp phần vào một chương trình phòng chống HIV/AIDS hiệu quả và bền vững tại 
Việt Nam. Dự án giúp lồng ghép các hoạt động dự phòng và điều trị HIV thực hiện bởi các tổ chức xã hội dân sự 
vào hệ thống thông tin quốc gia về HIV/AIDS. Các tỉnh được hỗ trợ có thể duy trì một hệ thống thông tin chuẩn 
cung cấp số liệu chính xác, tin cậy và kịp thời về HIV/AIDS nhằm xây dựng chương trình hiệu quả hơn và dịch vụ 
có chất lượng cao hơn cho những người có nguy cơ và người sống với HIV. 
 

XÂY DỰNG DỮ LIỆU HIV CÓ CHẤT LƯỢNG 
Dự án hướng tới cải thiện việc xây dựng và nâng cao chất lượng dữ liệu HIV thông qua hệ thống báo cáo và lưu 
giữ hồ sơ khách hàng HIV/AIDS được chuẩn hóa. Thực hiện tại tỉnh Điện Biên và Nghệ An, dự án đào tạo tất cả 
cán bộ trong hệ thống quản lý dữ liệu HIV/AIDS từ cấp xã đến cấp tỉnh về các quy trình báo cáo chuẩn và sử 
dụng phần mềm. Dự án cung cấp giám sát và hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu nhằm đảm bảo việc áp dụng hệ 
thống chính xác ở tất cả các cấp. 
 
Dự án hỗ trợ xây dựng thông tin đặc biệt cần thiết cho quản lý chương trình hoặc những người ra quyết định 
nhưng không thể thu được từ các báo cáo định kỳ, ví dụ giá trị gia tăng và tính hiệu quả của các tổ chức xã hội 
dân sự với chương trình HIV/AIDS.  
 

TĂNG CƯỜNG VĂN HÓA SỬ DỤNG DỮ LIỆU 
Hỗ trợ toàn diện và mang tính hệ thống thúc đẩy chính quyền cấp tỉnh và các tổ chức xã hội dân sự sử dụng dữ 
liệu thường xuyên hơn, hoạt động này giúp nâng cao xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng, quản lý và 
giám sát để chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS hiệu quả và bền vững hơn.  
 

KẾT QUẢ   
Tới nay, 100% cán bộ HIV/AIDS chịu trách nhiệm báo cáo trường hợp ở cấp xã, huyện và tỉnh ở Điện Biên đã 
được đào tạo và hỗ trợ để áp dụng các quy trình báo cáo chuẩn quốc gia. 100% cán bộ giám sát và đánh giá 
HIV/AIDS cấp huyện đã được đào tạo sử dụng phần mềm chuẩn để báo cáo và quản lý dữ liệu HIV/AIDS; 80% 
trong số này có thể áp dụng các kỹ năng trong công việc hàng ngày. Tất cả dữ liệu lâm sàng của khách hàng HIV 
ở tỉnh Điện Biên đã được tổng hợp và lưu trữ trong một hệ thống dữ liệu, HIV Info 3.0, hệ thống này cho phép 
tính toán kết quả mục tiêu 90-90-90. 

Trong ảnh: Đào tạo cán bộ y tế huyện ở tỉnh Điện Biên về báo cáo trường hợp và hệ thống dữ liệu HIV Info 3.0 (CCRD) 
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