UBND QUẬN GÒ VẤP
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Một số quy định về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc
phải ở người (HIV/AIDS)
(Trích Luật số 71/2020/QH14
ngày 16 tháng 11 năm 2020)

1. Xét nghiệm HIV là việc thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV
trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể
người, bao gồm xét nghiệm sàng lọc HIV và xét
nghiệm khẳng định HIV dương tính.
2. Ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền
thông về phòng, chống HIV/AIDS cho các đối
tượng sau đây: Người nhiễm HIV; Người sử dụng
ma túy; Người bán dâm; Người có quan hệ tình
dục đồng giới; Người chuyển đổi giới tính; Vợ,
chồng và thành viên khác của gia đình cùng sống
chung với người nhiễm HIV; Người có quan hệ
tình dục với người nhiễm HIV; Người mắc các

bệnh lây truyền qua đường tình dục; Người
di biến động; Phụ nữ mang thai; Phạm nhân,
người bị tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục
bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, học
viên cơ sở cai nghiện ma túy; Người dân tộc
thiểu số; người sống ở miền núi, vùng sâu,
vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới, vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 30 tuổi.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, chỉ
đạo các cơ quan truyền thông, báo chí
thường xuyên thực hiện hoạt động thông tin,
truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức,
chỉ đạo đưa thông tin, tuyên truyền về phòng,
chống HIV/AIDS vào các hoạt động văn hóa,
thể thao, du lịch và đời sống gia đình.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp
với các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo công
tác thông tin, giáo dục, truyền thông về
phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở giáo
dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai
nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại
giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam
giữ khác.
6. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách
nhiệm ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát
sóng thông tin, giáo dục, truyền thông về
phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh,
đài truyền hình.
7. Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo
dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai
nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại
giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam
giữ khác

8. Người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ
cao tham gia phòng, chống HIV/AIDS có quyền
tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
theo quy định của pháp luật.
- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ
cho người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ
cao tham gia nhóm giáo dục đồng đẳng và các hình
thức tổ chức sinh hoạt khác trong lĩnh vực phòng,
chống HIV/AIDS theo quy định.
- Người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao
được thực hiện các hoạt động sau đây:
+ Tuyên truyền và tham gia thực hiện các biện
pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây
nhiễm HIV;
+ Cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm sàng lọc
HIV, sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho người có
hành vi nguy cơ cao;
+ Tư vấn và hỗ trợ cho người có hành vi nguy cơ
cao tham gia điều trị dự phòng trước và sau phơi
nhiễm với HIV;
+ Hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV;
+ Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng chính
sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống
HIV/AIDS;
+ Các hoạt động khác về phòng, chống HIV/AIDS
theo quy định của pháp luật”.
9. Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây
nhiễm HIV
- Cung cấp, hướng dẫn sử dụng bao cao su;
- Cung cấp, hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm
sạch;
- Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc
kháng HIV;
- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng
thuốc thay thế;
- Các biện pháp can thiệp giảm tác hại phù hợp
khác.

10. Người từ đủ 15 tuổi trở lên và có năng lực
hành vi dân sự được tự nguyện yêu cầu xét nghiệm
HIV.
11. Việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 15
tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và
người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chỉ được
thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha,
mẹ hoặc người giám hộ.
12. Xét nghiệm sàng lọc HIV được thực hiện tại cơ
sở y tế, tại cộng đồng và tự xét nghiệm.
- Xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, chỉ
được thực hiện tại cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều
kiện. Người được xét nghiệm muốn nhận kết quả
xét nghiệm phải cung cấp địa chỉ nơi cư trú và
xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn
cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh,
thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp còn giá trị sử dụng.
13. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
cho các đối tượng sau:
- Người được xét nghiệm;
- Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm; cha,
mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người
được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi, người mất
năng lực và người bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự.
- Người được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn,
thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho
người được xét nghiệm;
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao
nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS.
- Người đứng đầu, điều dưỡng viên trưởng của
khoa, phòng, đơn vị khác của cơ sở y tế có người
nhiễm HIV được điều trị; nhân viên y tế được giao
trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người
nhiễm HIV.

- Người đứng đầu, người phụ trách y tế, được
giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc sức khỏe
cho người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt
buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện
ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại
tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác;
14. Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV theo
chỉ định chuyên môn được chi trả chi phí xét
nghiệm như sau:
- Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho người có thẻ
bảo hiểm y tế;
- Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí
Quỹ bảo hiểm y tế không chi trả và chi trả
cho người không có thẻ bảo hiểm y tế.
15. Phụ nữ nhiễm HIV được tư vấn về
phòng, chống HIV/AIDS trong thời kỳ mang
thai và cho con bú.
16. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể quy
trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho
phụ nữ mang thai; việc chăm sóc, điều trị đối
với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang
thai, khi sinh con, cho con bú và các biện
pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang
con.
17. Người có nguy cơ phơi nhiễm với HIV,
người phơi nhiễm với HIV được tư vấn, điều
trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm với
HIV
- Ưu tiên tiếp cận tư vấn, điều trị bằng thuốc
kháng HIV.
- Người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi
ro nghề nghiệp, rủi ro của kỹ thuật y tế được
tư vấn, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV và
hưởng chế độ theo quy định.
18. Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV
cho các đối tượng sau đây:

- Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do
tai nạn rủi ro nghề nghiệp; rủi ro của kỹ thuật y tế;
do tham gia cứu nạn;
- Phụ nữ và trẻ em có chỉ định điều trị dự phòng
lây truyền HIV từ mẹ sang con;
- Trẻ em dưới 06 tuổi nhiễm HIV;
- Người nhiễm HIV trong cơ sở giáo dục bắt buộc,
trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở
bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm
giữ, cơ sở giam giữ khác”.
19. Chế độ, chính sách đối với người trực tiếp làm
xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị
người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt buộc,
trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở
bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm
giữ, cơ sở giam giữ khác được ưu tiên trang bị
phương tiện, dụng cụ cần thiết để phòng lây nhiễm
HIV, hưởng các chế độ phụ cấp nghề nghiệp theo
quy định.
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