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Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS là gì?
Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS là: Một bản hợp đồng có tính ràng buộc về pháp 
lý giữa bên A (đại diện 1 đơn vị của nhà nước) và bên B (1 đơn vị ngoài nhà nước - ở đây là Tổ chức 
xã hội), qua đó bên A trả tiền để bên B cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, với chi phí theo thỏa 
thuận. 

Tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS là tổ chức nào?
Trong Hợp đồng xã hội, Tổ chức xã hội được hiểu là các Tổ chức phi chính phủ trong nước và các 
Tổ chức dựa vào cộng đồng có khả năng tham gia cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Tổ chức xã hội trong Hợp đồng xã hội không bao gồm các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp... Những tổ chức này được ngân sách nhà nước hỗ trợ và thực hiện 
theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

Tại sao nhà nước cần phải hợp đồng với các
tổ chức xã hội để cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS?

Các tổ chức xã hội ở Việt Nam đang ngày càng có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống 
HIV/AIDS. Theo Báo cáo tiến độ phòng chống HIV/AIDS Việt Nam gửi Liên Hợp Quốc (UNGASS) 
năm 2014 đã ước tính rằng các tổ chức xã hội có thể đóng góp từ 25-50% trong một số các dịch 
vụ trong phòng, chống HIV/AIDS.

Trong thời gian qua, hoạt động của các Tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu nhờ 
tài trợ kinh phí từ các tổ chức quốc tế. Thời gian tới, các tổ chức quốc tế cắt giảm viện trợ. Nếu 
không có nguồn lực trong nước, các tổ chức xã hội sẽ không thể tiếp tục tham gia cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu trong phòng, chống HIV/AIDS. Khi đó sẽ lãng phí một nguồn lực có khả năng hỗ 
trợ nhà nước trong cung cấp dịch vụ và nhiều đối tượng sẽ không thể tiếp cận dịch vụ. 

Thông qua hoạt động, năng lực trong cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của các tổ chức 
xã hội đã được nâng cao, nếu không tiếp tục sử dụng các tổ chức xã hội, chúng ta sẽ lãng phí một 
nguồn nhân lực có kinh nghiệm.

Việt Nam sẽ không thể đạt được mục tiêu dự phòng lây nhiễm HIV và mục tiêu 90-90-90 để tiến 
tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030 nếu không tiếp tục huy động sự tham gia của 
các tổ chức xã hội vào công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Các tổ chức xã hội có khả năng cung cấp những dịch vụ gì?

Các t˜ ch°c xã h˛i có kh˝ n˙ng cung cˆp các dˇch v˘ ch� y�u sau: 

Tiếp cận người có hành vi nguy cơ để truyền thông và tư vấn; 

Kết nối, chuyển tiếp người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV đến xét nghiệm HIV hoặc nếu 
được đào tạo, các tổ chức xã hội có thể tổ chức xét nghiệm HIV ngay tại nhà và cộng đồng;

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm, chất bôi trơn phòng lây nhiễm HIV;



 

  
 

Giới thiệu khách hàng tiếp cận điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
(Methadone, Buprenorphine); 

Tiếp cận và giới thiệu người nhiễm HIV vào điều trị ARV, hỗ trợ người nhiễm HIV tuân thủ điều trị 
ARV và chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; 

Hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và tham gia bảo hiểm y tế;

Cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) và sau phơi nhiễm (PEP); 

Chuyển gửi khách hàng đến các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội khác.

Cần làm gì để có thể tổ chức
ký kết hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS?

V� phía nhà n��c: V� phía các t˜ ch°c xã h˛i: 

Tin cậy và coi các tổ chức xã hội là đối tác trong 
cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS;

Cần đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy 
định của pháp luật, có đủ năng lực và kinh 
nghiệm để cung cấp các dịch vụ phòng 
chống HIV/AIDS một cách hiệu quả;Bố trí nguồn lực và tạo môi trường pháp lý thuận 

lợi để các tổ chức xã hội ký hợp đồng và sử dụng 
nguồn vốn công trong cung cấp dịch vụ phòng, 
chống HIV/AIDS;

Có khả năng quản lý và giải trình minh bạch 
về tài chính;

Có cơ chế, hợp đồng và giám sát dịch vụ chặt 
chẽ, minh bạch để đảm bảo hiệu quả trong việc 
sử dụng nguồn vốn công cho các tổ chức xã hội 
cung cấp dịch vụ.

Sẵn sàng tham gia ký kết hợp đồng xã hội 
với cơ chế và qui định của nhà nước.

Trên Thế giới đã có các quốc gia nào thực hiện 
Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS?

Hiện có nhiều quốc gia sử dụng hình thức “Hợp 
đồng xã hội” để huy động các tổ chức xã hội 
tham gia cung cấp dịch vụ phòng chống 
HIV/AIDS, dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách 
bền vững bằng nguồn vốn công. 

Một số quốc gia ở châu Á đã triển khai Hợp đồng 
xã hội thành công như Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan 
và Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc là quốc 
gia có nhiều đặc điểm tương đồng với Việt Nam 
cả về chính trị, xã hội và dịch HIV. 
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