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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC HIV/AIDS  

1.2 Mã môn học:  SWOR1203 

1.3 Khoa phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:  02 LT (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học công tác xã hội trong lĩnh vực HIV đƣợc đề cấp đến 4 phần chính: 1) 

Những kiến thức cơ bản về HIV và tình hình dịch HIV tại Việt Nam; 2) Các chƣơng trình 

can thiệp liên quan đến lĩnh vực HIV mà nhà nƣớc Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện 

nhằm khống chế dịch HIV; 3) Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ 

ngƣời nhiễm HIV và thực hiện các chƣơng trình can thiệp của nhà nƣớc; 4) Giới thiệu 

một số luật phòng chống HIV đang đƣợc áp dụng. Tất cả nội dung này đều hƣớng đến vai 

trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp ngƣời nhiễm HIV nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống, đồng thời cùng chính phủ hành động nhằm khống chế dịch HIV. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1 Mục tiêu chung:  

Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên nắm bắt đƣợc kiến thức, kỹ năng và thái 

độ cơ bản của một nhân viên công tác xã hội trong quá trình trợ giúp cho thân chủ là 

ngƣời nhiễm HIV. 

 

3.2 Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1 Kiến thức:  

 Thông qua những nội dung của giáo trình và những tài liệu tham khảo liên quan 

đến môn học, ngƣời học/sinh viên có thể đạt đƣợc những kiến thức sau: 

 Hiểu đƣợc HIV là gì, đƣờng lây truyền HIV, và điều trị; 

 Hiểu đƣợc tình hình dịch HIV và các biện pháp can thiệp hiện nay; 

 Hiểu đƣợc kỳ thị và phân biệt đối xử  ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến ngƣời nhiễm 

HIV và chƣơng trình can thiệp; 

 Hiểu đƣợc hệ thống pháp luật đang áp dụng trong lĩnh vực HIV/AIDS; 
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 Hiểu đƣợc vai trò của nhân viên công tác xã hội và các phƣơng pháp trợ giúp 

ngƣời nhiễm HIV.  

3.2.2 Kỹ năng: 

 Thông qua các phƣơng pháp giáo chủ chủ động nhƣ thảo luận, làm việc nhóm, 

sắm vai, phân tích trƣờng hợp cụ thể tại lớp hoặc những bài tập cá nhân, nhóm ở nhà, 

ngƣời học/sinh viên có thể thực hành và rèn luyện một số kỹ năng sau: 

 Thực hành và rèn luyện kỹ năng tham vấn trƣớc và sau xét nghiệm HIV, và 

một số tham vấn cận tử…; 

 Thực hành kỹ năng biện hộ cho thân chủ nhiễm HIV đƣợc hƣởng quyền lợi 

của mình; 

 Thực hành kỹ năng nối kết chuyển gửi dịch vụ cho ngƣời nhiễm HIV nhƣ dịch 

vụ xã hội và dịch vụ y tế khác. 

3.2.3 Thái độ: 

 Thông qua quá trình trao đổi lý thuyết, thực hành kỹ năng, ngƣời học/sinh viên có 

thể thể hiện đƣợc những thái độ sau: 

 Thể hiện sự tôn trọng nhân phẩm và giá trị con ngƣời thân chủ; 

 Giữ đƣợc thái độ trung lập trong quá trình thực hiện các vai trò của nhân viên 

công tác xã hội nhƣ vận động, biện hộ. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Kiến thức 

chung về 

HIV/AIDS 

1. Kiến thức cơ bản về 

HIV 

1.1. Cơ sở khoa học 

của HIV 

1.2. Đƣờng lây truyền 

và quá trình phát 

triển của HIV 

trong cơ thể 

ngƣời 

1.3. Dự phòng lây 

truyền HIV 

1.4. Điều trị kháng 

virus HIV 

2. Tình hình dịch HIV 

2.1. Trên thế giới 

4 2 2  Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 

 



3 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

2.2. Tại Việt Nam 

2.3. Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2.  Chƣơng trình 

can thiệp dự 

phòng lây 

nhiễm HIV 

1. Can thiệp dự phòng 

1.1. Truyền thông 

thay đổi hành vi 

1.2. Tƣ vấn xét 

nghiệm HIV 

1.3. Dự phòng lây 

truyền từ mẹ sang 

con 

2. Can thiệp giảm tác 

hại 

2.1. Điều trị nghiện 

các chất dạng 

thuốc phiện bằng 

methadone 

2.2. Giáo dục viên 

đồng đẳng 

2.3. Trao đổi bơm 

kiêm tiêm và 

100% bao cao su 

3. Điều trị kháng virus 

HIV 

4 3 1 

 

Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 

 

3.  Kỳ thị và 

phân biệt đối 

xử 

1. Khái niệm chung 

1.1. Kỳ thị 

1.2. Phân biệt đối xử 

1.3. Các hình thức kỳ 

thị 

2. Nguyên nhân và hậu 

quả của kỳ thị 

2.1. Nguyên nhân 

2.2. Hậu quả 

3. Các biện pháp giảm 

kỳ thị và phân biệt 

5 3 2  Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 

 



4 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

đối xử 

3.1. Truyền thông giáo 

dục 

3.2. Vai trò các nhóm 

tự lực 

3.3. Hệ thống pháp lý 

3.4. Nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ 

4.  Tham vấn 

cho ngƣời 

nhiễm HIV 

1. Tham vấn 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Mục đích của 

tham vấn 

2. Hình thức tham vấn 

HIV/AIDS 

2.1. Tham vấn dự 

phòng 

2.2. Tham vấn trƣớc 

và sau xét 

nghiệm HIV 

2.3. Tham vấn hỗ trợ 

và tuân thủ điều 

trị ARV 

3. Tiến trình tham vấn 

2.1. Xây dựng mối 

quan hệ 

2.2. Xác định vấn đề 

2.3. Thiết lập mục 

tiêu 

2.4. Thực hiện kế 

hoạch 

2.5. Theo dõi & 

lƣợng giá, kết 

thúc 

4. Những đức tính cần 

có ở tham vấn viên 

5 3 2  Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

5. Một số kỹ năng tham 

vấn 

5.  Quản lý ca 

trong lĩnh 

vực HIV 

1. Quản lý ca 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Mục đích 

2. Quy trình quản lý ca 

2.1. Tiếp nhận 

2.2. Đánh giá toàn 

diện 

2.3. Xây dựng kế 

hoạch cho cá 

nhân 

2.4. Thực hiện kế 

hoạch 

2.5. Theo dõi và tái 

đánh giá 

2.6. Giảm mức độ tác 

hại của bệnh 

2.7. Kết thúc ca 

3. Các dịch vụ hỗ trợ 

3.1. Chuyển tuyến 

3.2. Giáo dục về HIV 

3.3. Thảo luận ca 

4 2 2  Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 

 

6.  Biện hộ trong 

lĩnh vực HIV 

1. Khái niệm 

2. Nguyên tắc 

2.1. Bình đẳng và 

công bằng 

2.2. Tập trung vào 

nhu cầu và quyền 

thân chủ 

2.3. Đảm bảo sự tham 

gia của thân chủ 

và gia đình 

2.4. Tôn trọng các 

bên 

4 2 2  Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

3. Hình thức biện hộ 

3.1. Biện hộ cho thân 

chủ 

3.2. Thân chủ tự biện 

hộ (cá nhân, cặp 

đôi, tập thể) 

4. Quy trình biện hộ 

4.1. Khảo sát và nhận 

diện vấn đề 

4.2. Thu thập và phân 

tích dữ liệu 

4.3. Lập kế hoạch 

hành động 

4.4. Thực hiện kế 

hoạch 

4.5. Giám sát và 

lƣợng giá 

5. Vai trò ngƣời biện hộ 

5.1. Chuyên gia 

5.2. Ngƣời vận động 

5.3. Giáo dục viên 

6. Kỹ năng cần thiết 

 

7.  Một số chính 

sách, luật 

phòng chống 

AIDS 

1. Khái niệm về luật, 

chính sách 

2. Hệ thống luật, chính 

sách phòng chống 

HIV 

3. Nhận định về hệ 

thống chính sách 

pháp luật 

4 2 2  Lê Thị Mỹ 

Hƣơng 

(2014), 

Công tác xã 

hội trong 

lĩnh vực 

HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại 

học Mở Tp. 

HCM (lƣu 

hành nội bộ) 
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Tài liệu chính: 

– Lê Thị Mỹ Hƣơng (2014), Công tác xã hội trong lĩnh vực HIV/AIDS, 

Trƣờng Đại học Mở Tp. HCM (lƣu hành nội bộ) 

 Tài liệu tham khảo thêm: 

– Tập thể tác giả. Công tác xã hội cá nhân - Lần thứ 1. - TP. Hồ Chí Minh : Trƣờng 

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. 

– Nguyễn Ngọc Lâm, Công tác xã hội nhóm, Giáo trình Trƣờng Đại học Mở 

Tp. HCM, 2014. 

– Nghị định CP, Luật phòng chống nhiễm HIV/AIDS, Số 108/2007/NĐ-CP, 

2007 (forum.hiv.com.vn) 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm: 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ (dựa vào số lần làm bài tập nhóm, điểm danh, 

tích cực tham gia các hoạt động – tính trung bình cộng 

điểm của các bài tập nhóm) 

30% 

2 Cuối kỳ (thi tự luận) 70% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

TT Buổi học Nội dung Ghi 

chú 

1.  Buổi 1 Bài 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ HIV 

1. Kiến thức cơ bản về HIV 

2. Tình hình dịch HIV 

 

2.  Buổi 2 Bài 2: CHƢƠNG TRÌNH CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY 
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TT Buổi học Nội dung Ghi 

chú 

NHIỄM HIV 

1. Can thiệp dự phòng 

2. Can thiệp giảm tác hại 

3. Điều trị kháng virus HIV 

3.  Buổi 3 Bài 3: KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 

1. Khái niệm chung 

2. Nguyên nhân và hậu quả của kỳ thị 

3. Các biện pháp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử 

4.  Buổi 4 Bài 4: THAM VẤN CHO NGƢỜI NHIỄM HIV 

1. Tham vấn 

2. Hình thức tham vấn HIV/AIDS 

3. Tiến trình tham vấn 

4. Những đức tính cần có ở tham vấn viên 

5. Một số kỹ năng tham vấn 

5.  Buổi 5 Bài 5: QUẢN LÝ CA TRONG LĨNH VỰC HIV 

1. Quản lý ca 

2. Quy trình quản lý ca 

3. Các dịch vụ hỗ trợ 

 

6.  Buổi 6 Bài 6: BIỆN HỖ TRONG LĨNH VỰC HIV 

1. Khái niệm 

2. Nguyên tắc 

3. Hình thức biện hộ 

4. Quy trình biện hộ 

5. Vai trò ngƣời biện hộ 
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TT Buổi học Nội dung Ghi 

chú 

6. Kỹ năng cần thiết 

 

7.  Buổi 7 Bài 7: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT PHÒNG 

CHỐNG AIDS 

1. Khái niệm về luật, chính sách 

2. Hệ thống luật, chính sách phòng chống HIV 

3. Nhận định về hệ thống chính sách pháp luật 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên: NGUYỄN LY LAI – LÊ THỊ MỸ HƢƠNG (Thạc sĩ) 

 Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 


