
QUYẾT ĐNNH 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 96/2007/QĐ-TTg NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2007  

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, TƯ VẤN, ĐIỀU TRN CHO NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ 
PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, 
CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM 

 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 
 
 

QUYẾT ĐNNH : 
 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
 
1. Quyết định này quy định về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm 

HIV, hỗ trợ chi phí mai táng cho họ khi chết và các biện pháp phòng lây nhiễm HIV tại:  

a) Cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; 

b) Cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước;  

c) Cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an; 

d) Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.  

2. Quyết định này áp dụng đối với người nhiễm HIV đang được quản lý tại các cơ sở quy 
định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi tắt là cơ sở). 

Điều 2. Quản lý người nhiễm HIV tại các cơ sở 

Các cơ sở có trách nhiệm: 

1. Lập hồ sơ người nhiễm HIV để theo dõi sức khỏe, thực hiện công tác tư vấn, dự phòng 
lây nhiễm HIV, chăm sóc hỗ trợ, điều trị khi cần thiết và mai táng khi người nhiễm HIV chết. 

2. Bố trí ăn ở, sinh hoạt, học tập, lao động, sản xuất cùng với các đối tượng khác trong cơ 
sở; bố trí công việc phù hợp với tình hình sức khoẻ của người nhiễm HIV đối với những trường 
hợp sức khoẻ yếu. 

3. Bàn giao hồ sơ bệnh án và tài liệu liên quan cho cơ sở tiếp nhận khi điều chuyển người 
nhiễm HIV đến cơ sở mới, để tiếp tục theo dõi và quản lý.   

4. Thông báo cho cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương nơi người 
nhiễm HIV trở về cư trú tại cộng đồng để tiếp tục theo dõi và quản lý.  
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5. Thực hiện việc khám nghiệm tử thi, xử lý mẫu vật và mai táng theo các quy định của 
pháp luật hiện hành. Trường hợp người nhiễm HIV tử vong mà nguyên nhân được xác định trên 
lâm sàng và xét nghiệm là do AIDS thì không phải trưng cầu giám định pháp y. 

Điều 3. Tư vấn, xét nghiệm HIV tại các cơ sở 

1. Các cơ sở có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông 
thay đổi hành vi, đưa nội dung giáo dục về HIV/AIDS vào chương trình giáo dục thường xuyên 
của cơ sở. Người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở được tuyên truyền, tư vấn về HIV/AIDS, các 
biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các vấn đề khác liên quan đến HIV/AIDS. 

2. Việc xét nghiệm phát hiện HIV tại các cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc giữ bí mật 
và tự nguyện, trừ trường hợp xét nghiệm được quy định tại Điều 25 và Điều 28 của Luật Phòng, 
chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

3. Các trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước và sau khi xét nghiệm theo 
quy định tại Điều 26 của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

4. Cơ sở y tế của địa phương nơi cơ sở đặt trụ sở có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở 
tiến hành tư vấn và xét nghiệm HIV cho các đối tượng. Chỉ có các phòng xét nghiệm HIV đã 
được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính mới được 
quyền khẳng định các trường hợp HIV dương tính.  

Điều 4. Chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở 

1. Người nhiễm HIV mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc bệnh khác liên quan đến 
HIV/AIDS được điều trị tại cơ sở y tế hoặc tại khu điều trị của cơ sở. Trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm phải điều trị tại khu hoặc phòng riêng. Trường hợp đối tượng bị bệnh nặng vượt 
quá khả năng chuyên môn của cơ sở thì được chuyển đến cơ sở y tế dân y của Nhà nước hoặc 
bệnh viện quân đội (đối với phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam trong trại giam, trại tạm 
giam thuộc Bộ Quốc phòng) để được tiếp tục điều trị. Cơ sở y tế dân y của Nhà nước, bệnh viện 
quân đội có trách nhiệm tiếp nhận và điều trị cho đối tượng từ các cơ sở chuyển đến. 

2. Người nhiễm HIV được tạo điều kiện tiếp cận thuốc kháng HIV từ gia đình, các tổ 
chức, cá nhân và các chương trình hoặc dự án được cấp có thNm quyền cho phép thực hiện, theo 
chỉ định chuyên môn của bác sỹ. 

3. Căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể về đối tượng nhiễm HIV hiện đang quản lý, cơ 
sở có trách nhiệm bố trí phòng điều trị và cán bộ y tế theo quy định của Bộ Y tế để chăm sóc và 
điều trị cho người nhiễm HIV. 

4. Cơ sở quản lý người nhiễm HIV có trách nhiệm thanh toán kinh phí khám bệnh, chữa 
bệnh cho cơ sở y tế dân y của N hà nước hoặc bệnh viện quân đội khi có đối tượng của cơ sở 
mình chuyển tuyến đến đó để tiếp tục được chăm sóc và điều trị. N guồn kinh phí khám bệnh, 
chữa bệnh cho người nhiễm HIV  khi chuyển tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định 
này. Trường hợp người nhiễm HIV đang tham gia bảo hiểm y tế do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả các 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành.  

5. N gười nhiễm HIV khi mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị tại khu điều trị của cơ sở, 
được hỗ trợ mức không thấp hơn 150.000 đồng/người/năm; khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng 
thấp nhất là 2.000.000 đồng/người. 

Điều 5. Dự phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở 
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1. Dự phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở bao gồm: thông tin, giáo dục và truyền thông 
thay đổi hành vi, hướng dẫn tiêm chích và tình dục an toàn, truyền thông về điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, thực hiện các quy định chuyên môn về xử lý nhiễm 
HIV tại các cơ sở. 

2. Giám đốc các cơ sở có trách nhiệm triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV 
quy định tại khoản 1 Điều này tại cơ sở theo hướng dẫn của các cơ quan có thNm quyền; phối 
hợp với cơ sở y tế địa phương để được hỗ trợ trong việc thực hiện các biện pháp dự phòng lây 
nhiễm HIV. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và 
hỗ trợ chi phí mai táng khi họ chết tại các cơ sở được bố trí:  

- Trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp của Luật N gân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật có liên quan;  

- Các nguồn đóng góp, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;  

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách 
nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và bảo đảm công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, 
điều trị và mai táng cho người nhiễm HIV khi chết tại các cơ sở do Bộ quản lý. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan cân đối và bố trí trong dự toán 
ngân sách nhà nước hàng năm cho các Bộ, cơ quan trung ương, đồng thời hướng dẫn chi theo 
chế độ quy định tại Quyết định này. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh 
phí và triển khai thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị và mai táng người nhiễm 
HIV khi chết tại các cơ sở do địa phương quản lý. 

        Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các 
quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 
 

                     KT. THỦ TƯỚNG 
                      PHÓ THỦ TƯỚNG  

     Trương Vĩnh Trọng 


