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TUYÊN BỐ NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS 2022 VÀ
LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG LGBTQI+ VIỆT NAM

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS

Diễn đàn LGBTIQ+ Quốc gia lần thứ 4 Cùng vươn xa: Bao trùm, Hợp lực, Hành động, Hà Nội, 
ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Tại Diễn đàn LGBTQI+ Quốc gia lần thứ 4, chúng tôi tập hợp hơn 160 nhà hoạt động cộng đồng, 
doanh nhân, chuyên gia vận động, sức khỏe, những người có sức ảnh hưởng, các nhà lãnh đạo tư 
tưởng và đại diện trẻ tuổi từ cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên 
giới để phản ánh về sự tiến bước và các ưu tiên của chúng tôi. Nhân Ngày Thế giới phòng chống 
AIDS 2022 với các chủ đề “Bình đẳng” (UNAIDS) và “Xét nghiệm: Đạt được công bằng để chấm 
dứt HIV” (PEPFAR), chúng tôi đưa ra tuyên bố về sự đoàn kết và lời kêu gọi hành động này.

Chúng tôi vinh danh và tưởng nhớ tất cả những sinh mạng đã mất mạng vì đại dịch toàn cầu này và 
thừa nhận rằng đòn kép của đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương 
và làm chậm tiến trình hướng tới một xã hội khỏe mạnh, hòa nhập hơn.  Ở Việt Nam, hơn 112.368 
người chết vì HIV/AIDS, vào năm 2021, 45.15% những người được chẩn đoán mắc HIV là nam có 
quan hệ tình dục đồng giới và nhóm này đang chiếm phần lớn các trường hợp mắc mới ở Việt Nam. 
Chỉ số đánh giá mức độ kỳ thị của Việt Nam năm 2021 cho thấy cứ 2 phụ nữ chuyển giới thì có 1 
người bị kỳ thị do bản dạng giới và tình trạng nhiễm HIV. Cứ 3 người nam quan hệ tình dục đồng 
giới thì có 1 người bị kỳ thị trong việc tìm kiếm các dịch vụ HIV. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều 
hơn nữa cho công tác ứng phó với HIV cho cộng đồng LGBTIQ+ để chấm dứt AIDS vào năm 2030 
và đạt được các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về HIV. Chúng ta chỉ có thể làm điều này nếu 
chúng ta hành động cùng nhau và hành động ngay bây giờ.



Chúng ta phải sát cánh cùng nhau như một cộng đồng đoàn kết với một mục đích chung; chúng ta 
phải tham gia tiếng nói và sức mạnh tập thể của mình để kêu gọi hành động vì HIV trong khuôn khổ 
“Không có gì cho chúng ta nếu không có chúng ta”. Chúng ta có thể và nên đặt chính mình, xã hội 
và đất nước của chúng ta có trách nhiệm giải trình về việc để cộng đồng tham gia đầy đủ vào các 
cơ chế ra quyết định. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách tăng cường quan hệ đối tác và hợp 
tác trên tất cả các lĩnh vực với một lộ trình có thể đo lường nhằm thúc đẩy công bằng và bình đẳng 
và mang lại cho cộng đồng LGBTQI + sức mạnh tập hợp để theo dõi sự tiến bước và thành công.

KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

Cộng đồng LGBTQI+ tại Việt NamCộng đồng LGBTQI+ tại Việt Nam

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam thúc đẩy sự lãnh đạo thực sự của cộng đồng để giải quyết 
các nhu cầu và khoảng trống trong công tác ứng phó với HIV quốc gia. Tiếp tục mở rộng quy mô 
dự phòng và chăm sóc HIV dựa trên bằng chứng, lấy con người làm trung tâm và cho các quần thể 
chính - thông qua việc mở ra các không gian chính sách, tài chính và kỹ thuật cho các chuyên gia 
và tổ chức LGBTQI+.  Thông qua việc trao quyền cho các tổ chức cộng đồng nhằm tiếp tục duy trì 
cam kết của Việt Nam về một thế hệ không có AIDS thông qua đổi mới, khoa học tiên tiến và tiếp 
cận sức khỏe toàn dân. Việc đưa thuốc tiêm tác dụng kéo dài trong điều trị dự phòng trước phơi 
nhiễm (PrEP) và điều trị HIV (ARV), và các đổi mới y sinh học khác vào các hướng dẫn quốc gia 
và chính sách tài chính sẽ thực hiện lời hứa về K=K và Trạng thái HIV trung tính không bị kỳ thị, 
thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng LGBTQI+.

Chính phủ Việt Nam, bao gồm cả Cục Phòng chống AIDS Việt Nam/Bộ Y tếChính phủ Việt Nam, bao gồm cả Cục Phòng chống AIDS Việt Nam/Bộ Y tế

Chúng tôi kêu gọi các cơ quan đa phương và song phương tăng cường nỗ lực tài trợ để bù đắp cho 
những bất bình đẳng và bất công bằng gia tăng bởi COVID-19 và những bất bình đẳng về xã hội và 
sức khỏe khác mà LGBTQI+ phải đối mặt. Mở rộng quy mô áp dụng cơ chế trách nhiệm giải trình 
dựa trên các tiêu chí và cột mốc do cộng đồng LGBTQI + đề ra. 
Chúng tôi kêu gọi các tổ chức HIV quốc tế và địa phương đặt LGBTQI+ làm trung tâm trong mọi 
khía cạnh của chương trình HIV liên quan đến chúng tôi. Đảm bảo vai trò lãnh đạo và sự tham gia 
của chúng tôi trong các hoạt động nghiên cứu, chính sách, kỹ thuật và công bằng xã hội. Mở rộng 
không gian và sự tiếp cận của các bạn để thúc đẩy quyền làm chủ của chúng tôi trong quá trình Bao 
trùm, Hợp lực, Hành động của chúng tôi. 
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