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DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS BỀN 
VỮNG TỪ HỖ TRỢ KỸ THUẬT (SHIFT)  
THÁNG 6/2016 – THÁNG 6/2021 | CƠ QUAN THỰC HIỆN: FHI 360 | NGÂN SÁCH DỰ KIẾN 25.000.000 ĐÔ LA MỸ 

Dự án Phòng, Chống HIV bền vững từ Hỗ trợ Kỹ thuật (SHIFT) của USAID hỗ trợ tăng cường các dịch vụ HIV và giúp chuyển 

giao hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho địa phương quản lý thông qua hỗ trợ kỹ thuật tập trung tại 11 tỉnh của Việt Nam 

hướng tới đạt được các mục tiêu “90-90-90” đầy tham vọng của UNAIDS. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông 

Nam Á cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 do UNAIDS phát động, theo đó 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm 

HIV của mình, 90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị thuốc kháng virut và 90% số người được điều 

trị kiểm soát được tải lượng virus HIV ở mức thấp (hay còn gọi là ức chế virus).  

 

CỦNG CỐ CÁC DỊCH VỤ NHẰM ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU 90-90-90  

Dựa trên thành công của các dự án trước đây của USAID, dự án SHIFT sẽ tiếp tục triển khai các mô hình xét nghiệm và điều 

trị tại ba tỉnh ưu tiên: Nghệ An, Điện Biên và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tập trung phát hiện các trường hợp nhiễm HIV 

trong các nhóm quần thể đích thông qua hoạt động tiếp cận cộng đồng lưu động, kết nối các trường hợp được chẩn đoán 

nhiễm HIV trước đây tới dịch vụ điều trị ổn định và hỗ trợ để những người có nguy cơ cao nhất tiếp cận trực tiếp tới dịch vụ 

xét nghiệm và điều trị. Ưu tiên đãi ngộ theo hiệu suất công việc cho nhân viên y tế và ưu đãi về điều trị dành cho người nhiễm 

HIV đang được thực hiện nhằm tối đa hóa hiệu quả của những biện pháp tiếp cận này. Dự án mở rộng hoạt động xét nghiệm 

HIV thông qua sử dụng những người cung cấp dịch vụ tại cộng đồng để thực hiện dịch vụ xét nghiệm nhanh bằng cách lấy 

máu đầu ngón tay và nước bọt, đồng thời tăng cường phân tích và sử dụng dữ liệu về dịch vụ để giúp các bên liên quan tập 

trung chương trình hỗ trợ vào những nơi có hiệu quả nhất.    

 

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT THEO NHU CẦU  

Dự án SHIFT khác biệt so với các chương trình HIV/AIDS được USAID tài trợ trước đây tại Việt Nam. Điểm khác biệt đó là dự 

án có định hướng hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu thực tế, theo đó các bên liên quan có thể yêu cầu và nhận hỗ trợ của dự án 

thông qua Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật. Kênh Hợp tác trực tuyến là nơi tập trung các bên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với thông 

tin về khả năng tham gia, kinh nghiệm và kỹ năng của họ liên quan đến phòng, chống HIV.  

 

KẾT QUẢ 

Tính đến 1/10/2016, dự án đã ký hợp đồng cố định giá với 11 tỉnh ưu tiên và tỉnh duy trì cho hoạt động của họ trong năm đầu. 

Hợp đồng bao gồm các sáng kiến về đãi ngộ theo hiệu suất công việc. Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật hiện đã sẵn sàng để 

nhận các yêu cầu cũng như cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật quan trọng về phòng, chống HIV.  

 

Trong ảnh: Cán bộ dự án và nhân viên y tế địa phương thảo luận kế hoạch trong chuyến công tác lưu động Tiếp cận-Xét nghiệm-Khởi động/Điều trị tại Điện Biên (FHI 360). 
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