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Kính gửi: Sở Y tế và Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS 

các tỉnh, thành phố …………………. 

 

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) là một 

trong những can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV hiệu quả hiện nay.  Tính đến 

30/8/2020, chương trình điều trị PrEP đã được triển khai tại 27 tỉnh/thành phố, 

cung cấp dịch vụ cho hơn 12.000 khách hàng tại 96 cơ sở điều trị PrEP, chủ yếu 

khách hàng là người Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế có các bạn tình của khách 

hàng PrEP là người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.  

Để mở rộng điều trị PrEP và góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm mới HIV trong 

cộng đồng, đặc biệt trong nhóm MSM, căn cứ vào thư của PEPFAR về việc cam 

kết hỗ trợ điều trị PrEP miễn phí cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại 

các tỉnh, thành phố do PEPFAR hỗ trợ; căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn hiện 

hành về cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế và Cơ quan đầu mối 

phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Hướng dẫn các cơ sở điều trị PrEP thực hiện cung cấp dịch vụ điều trị 

PrEP miễn phí cho người nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập ở các tỉnh do 

PEPFAR hỗ trợ theo kế hoạch được nhà tài trợ và Việt Nam phê duyệt, cụ thể: 

- Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam; 

- Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động do 

cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Người nước ngoài là học sinh, sinh viên, tình nguyện viên, thực tập sinh 

học tập và nghiên cứu tại Việt Nam có thời hạn thị thực ≥ 3 tháng được cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

- Người nước ngoài là cha/mẹ, vợ/chồng, anh/chị/em hợp pháp của công 

dân Việt Nam có thời hạn thị thực ≥ 3 tháng. 

2. Hướng dẫn này không áp dụng cho người nước ngoài là khách du lịch 

hoặc người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn, có thời hạn thị thực < 3 

tháng. 

3. Các dịch vụ điều trị PrEP cung cấp miễn phí gồm: Tư vấn điều trị dự 

phòng lây nhiễm HIV, thuốc ARV, xét nghiệm HIV, xét nghiệm creatinine, xét 

nghiệm viêm gan B, viêm gan C, sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục. 



4. Quy trình cung cấp dịch vụ điều trị PrEP cho người nước ngoài sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam có nguy cơ cao lây nhiễm HIV tương tự như khách hàng 

PrEP là người Việt Nam. 

5. Hướng dẫn cơ sở điều trị PrEP đảm bảo các điều kiện  cung cấp dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài theo các quy định của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người (HIV) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Bác sĩ, tư vấn viên của phòng khám phải có đủ khả năng giao tiếp với người nước 

ngoài (ít nhất 1 trong các thứ tiếng sau: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật, 

Hàn….). Trường hợp cán bộ cơ sở không có khả năng giao tiếp người nước ngoài, 

khách hàng PrEP cần có người phiên dịch đi kèm để đảm bảo cung cấp các dịch 

vụ điều trị PrEP theo quy định. 

6. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền thông, quảng bá dịch 

vụ PrEP và hướng dẫn chuyển gửi, giới thiệu người nước ngoài sinh sống và làm 

việc tại Việt Nam có nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ PrEP đủ 

tiêu chuẩn khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành 

phố. 

7. Thực hiện báo cáo tình hình khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài 

hằng quý về Cục Phòng, chống HIV/AIDS. 

Thông tin liên hệ: Ths Đoàn Thị Thùy Linh, điện thoại 0987848583, email: 

thuylinhytcc@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Theo danh sách; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- BQL các dự án hỗ trợ PC HIV/AIDS (để phối hợp); 

- WHO, UNAIDS, CDC, USAID, PATH, SHIFT, (để biết); 

- Lưu: VT, ĐT. 
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 DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

Sở Y tế và cơ quan đầu mối Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố: 

1. Hồ Chí Minh 

2. Hà Nội 

3. Bà Rịa – Vũng Tàu 

4. Long An 

5. Bình Dương 

6. Hải Phòng 

7. Thái Nguyên 

8. Tây Ninh 

9. Tiền Giang 

10. Đồng Nai 

11. Quảng Ninh. 
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