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I. Chính sách nhập cảnh hiện nay của Đài Loan đối với lao động 

nước ngoài nhiễm virus HIV 

Q1 Lao động nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Đài Loan làm việc, chủ 

sử dụng hoặc môi giới có được yêu cầu lao động nước ngoài xét 

nghiệm HIV hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm không? 

A1 Không được. 

Để tôn trọng nhân quyền của người bệnh HIV/AIDS và để phù 

hợp với xu thế quốc tế, “Điều lệ Phòng chống lây nhiễm virus suy 

giảm miễn dịch ở người và Bảo vệ quyền lợi người nhiễm bệnh” đã 

được tổng thống ký sắc lệnh thông qua có hiệu lực từ ngày 4/2/2015, 

xóa bỏ quy định lao động nước ngoài lưu trú tại Đài Loan trên 3 

tháng phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV.  

Nếu người lao động lo lắng có khả năng nhiễm bệnh, thì vẫn có 

thể tự trả phí để xét nghiệm, về kết quả xét nghiệm, theo quy định 

của pháp luật thì cơ sở y tế sẽ chỉ được thông báo cho bản thân người 

đương sự, không được thông báo cho chủ sử dụng; chủ sử dụng khi 

tuyển mộ và sử dụng lao động nước ngoài nếu có yêu cầu xét nghiệm 

hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm HIV và những dữ liệu riêng tư 

khác không cần thiết cho công việc, nghĩa là vi phạm quy định tại 

điều 5 Luật Dịch vụ việc làm, có thể bị phạt tiền từ 60 ngàn đến 300 

ngàn Đài tệ, và không phê chuẩn cho các hồ sơ xin phép tuyển dụng 

lao động nước ngoài sau này của chủ sử dụng đó, hoặc thu hồi một 

phần hoặc toàn bộ giấy phép tuyển mộ và tuyển dụng đã được cấp. 

Q2 Nếu lao động nước ngoài sau khi đến Đài Loan bị nhiễm virus HIV 

thì có bị trục xuất về nước không?  

A2 Tại Đài Loan, kể từ khi sắc lệnh ngày 4/2/2015 của Tổng thống công 

bố sửa đổi một số điều trong “Điều lệ Phòng chống lây nhiễm virus 

suy giảm miễn dịch ở người và Bảo vệ quyền lợi người nhiễm bệnh”, 

đã hủy bỏ quy định quản chế nhập cảnh, lưu trú và cư trú đối với 

người người ngoài nhiễm virus HIV, vì vậy, về mặt pháp luật thì 

người lao động nước ngoài sẽ không bị trục xuất về nước do nhiễm 

HIV.  

Q3 Lao động nước ngoài nhiễm virus HIV có được trợ cấp chi phí liên 

quan đến điều trị HIV/AIDS ở Đài Loan không? 

A3 Chính phủ Đài Loan không trợ cấp chi phí y tế cho người nước ngoài 

bắt đầu dùng thuốc để điều trị HIV/AIDS ở Đài Loan trong vòng 2 

năm; nhưng nếu đã từng sử dụng thuốc tự trả phí ở Đài Loan, và sau 

khi dùng thuốc đầy 2 năm có tham gia Bảo hiểm Y tế của Đài Loan, 

thì sẽ thực hiện theo quy định của Sở Bảo hiểm Y tế. Nếu có các câu 

hỏi liên quan, vui lòng liên hệ với đường dây dịch vụ tư vấn của Sở 

Bảo hiểm Y tế 0800-030-598. 

Q4 Nếu lao động nước ngoài nhiễm virus HIV tại Đài Loan, chi phí điều 

trị mỗi năm là bao nhiêu? 
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A4 Chi phí điều trị mỗi năm khoảng 300 ngàn Đài tệ (khoảng 10 ngàn 

USD), do đó, khuyến nghị lao động nước ngoài hãy xét nghiệm HIV 

tại nước mình trước khi nhập cảnh Đài Loan, nhằm nắm rõ tình hình 

sức khỏe bản thân; nếu phát hiện bị nhiễm HIV, tốt nhất hãy ở lại 

nước mình để điều trị; có thể mua sẵn bảo hiểm sức khỏe để thanh 

toán chi phí điều trị HIV/AIDS ở Đài Loan, tránh tạo gánh nặng tài 

chính cho bản thân. 

Q5 Nếu lao động nước ngoài bị nhiễm HIV tại Đài Loan, chủ sử dụng 

có được trục xuất về nước hoặc hủy bỏ giấy phép tuyển dụng người 

lao động đó không? 

A5 Không được. 

Người lao động nước ngoài khi bị nhiễm HIV thì quyền lợi lao 

động của họ vẫn phải được đảm bảo. Vì bệnh AIDS đã không còn là 

hạng mục xét nghiệm bắt buộc trong kiểm tra sức khỏe, nên không 

thể chỉ vì người lao động nước ngoài mắc bệnh AIDS mà hủy giấy 

phép tuyển dụng. Khi lao động nước ngoài bị mắc bệnh AIDS mà 

muốn về nước, thì chủ sử dụng hoặc môi giới cần hỗ trợ người lao 

động hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng, v.v.; nếu người lao 

động vẫn muốn ở lại Đài Loan làm việc, thì sau khi đạt được thỏa 

thuận với chủ sử dụng ban đầu, có thể làm thủ tục chuyển chủ, sang 

làm việc cho chủ sử dụng mới có nguyện vọng tiếp nhận. Ngoài ra, 

trong thời gian chờ đợi chuyển chủ theo quy định của Bộ Lao động, 

nếu không có chủ sử dụng nào tiếp nhận người lao động nước ngoài 

bị bệnh AIDS, thì sau khi hết thời gian chờ đợi sẽ vẫn phải do chủ 

sử dụng cũ thu xếp cho lao động đó xuất cảnh. Khi có xảy ra tranh 

chấp giữa người lao động với chủ sử dụng, nếu phù hợp với quy định 

về tạm cư của Bộ Lao động, thì sau khi chính quyền địa phương xác 

nhận chủ sử dụng không thể chăm sóc ổn thỏa, người lao động sẽ 

được thu xếp tạm cư. 

Q6 Lao động nước ngoài nhiễm bệnh AIDS, nếu trong quá trình làm 

việc bị kỳ thị hoặc đối xử không công bằng thì phải làm thế nào? 

A6 Lao động nước ngoài có thể khiếu nại với chủ sử dụng, nếu thấy chủ 

sử dụng trì hoãn xử lý hoặc kết quả xử lý không thích đáng, thì người 

lao động còn có thể thông qua đường dây 1955 hoặc đích thân đến 

cơ quan chủ quản hành chính về lao động tại địa phương để khiếu 

nại (như Phụ lục 1). 

 

II. Hỗ trợ lao động nước ngoài nhiễm virus HIV tiếp cận với tài 

nguyên y tế chuyên nghiệp 

Q7 Nếu lao động nước ngoài xét nghiệm thấy bị nhiễm virus HIV thì 

phải làm thế nào?  

A7 Do bệnh AIDS ở Đài Loan thuộc diện bệnh truyền nhiễm phải thông 

báo và quản lý theo quy định của pháp luật, vì vậy khi lao động nước 
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ngoài xét nghiệm tại các cơ sở y tế cho kết quả chắc chắn nhiễm 

virus HIV, bệnh viện sẽ thông báo cho cơ quan y tế, nhân viên của 

cơ quan y tế sẽ chủ động liên hệ rồi cung cấp tư vấn và hỗ trợ thích 

hợp cho người bệnh, đồng thời hỗ trợ chuyển tiếp đến hệ thống điều 

trị y tế liên quan (như cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS, chi tiết 

mời xem Phụ lục 2). Nếu có các vấn đề liên quan đến khám chữa 

bệnh, có thể liên hệ với Cục Y tế các huyện/thành phố (Phụ lục 3). 

Q8 Cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS là gì, làm thế nào để tìm kiếm 

cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS gần nhất? 

A8 Cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS là cơ quan y tế được Sở Kiểm 

soát dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi chỉ định thành lập phối hợp điều 

trị HIV/AIDS, tại đây có thể cung cấp xác xét nghiệm sàng lọc, dịch 

vụ tư vấn và chăm sóc y tế liên quan đến HIV/AIDS. Nếu bạn cần 

tìm cơ sở y tế chỉ định gần nơi cư trú nhất, có thể vào trang web của 

Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi để tìm kiếm (Chuyên đề 

bệnh truyền nhiễm và phòng dịch/Giới thiệu về bệnh truyền 

nhiễm/Ba loại bệnh truyền nhiễm pháp định/Nhiễm virus suy giảm 

miễn dịch ở người/Điều trị chăm sóc/Danh sách cơ sở y tế chỉ định 

điều trị HIV/AIDS). 

Q9 Cơ sở y tế chỉ định điều trị HIV/AIDS của Đài Loan có phải chỉ cung 

cấp dịch vụ cho người bản địa? 

A9 Hiện nay, nhờ có công nghệ y tế hiện đại nên HIV/AIDS đã có thể 

được kiểm soát bằng thuốc. Tại Đài Loan hiện có 79 bệnh viện chỉ 

định, 1 phòng khám chỉ định và 48 nhà thuốc chỉ định phục vụ cho 

công tác điều trị HIV/AIDS, hỗ trợ phục vụ y tế cho bệnh nhân 

HIV/AIDS, bất kể họ là công dân Đài Loan hay người nước ngoài, 

đều được cung cấp những chăm sóc y tế cần thiết. Tuy nhiên, hiện 

tại chính phủ Đài Loan không trợ cấp chi phí y tế cho người nước 

ngoài bắt đầu dùng thuốc để điều trị AIDS ở Đài Loan trong vòng 2 

năm;  còn chi phí y tế sau khi dùng thuốc tại Đài Loan đầy 2 năm, 

nếu bạn tham gia Bảo hiểm Y tế của Đài Loan, thì sẽ thực hiện theo 

quy định của Sở Bảo hiểm Y tế. 

Q10 Tại Đài Loan còn có thể tìm kiếm những tài nguyên và kênh hỗ trợ 

nào nữa? 

A10 Hiện nay tại Đài Loan ngoài các cơ sở y tế chỉ định điều trị 

HIV/AIDS nói trên và Cục (Trạm) y tế của các huyện/thành phố ra, 

còn có các đoàn thể tư nhân (như Quỹ AIDS Đài Loan, Hiệp hội 

Lourdes Đài Loan, v.v.; chi tiết xem Phụ lục 4), hỗ trợ tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, sàng lọc, tư vấn về bệnh 

AIDS và phụ đạo cá nhân, v.v. Ngoài ra còn có Trung tâm phục vụ 

sức khỏe người đồng tính tại cộng đồng và các nguồn tài nguyên 

khác (như Phụ lục 5), những nơi này đều cung cấp dịch vụ và tư vấn 

liên quan. Bạn có thể đến cơ sở gần nơi bạn ở nhất để tìm kiếm sự 
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hỗ trợ. Muốn tìm hiểu thêm thông tin về HIV/AIDS, cũng có thể vào 

trang web của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi để tra cứu, 

hoặc gọi 1922 để hỏi. 

Q11 Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi có cung cấp đường dây tư 

vấn miễn phí không? 

A11 Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y tế và Phúc lợi đã thiết lập đường dây tư 

vấn miễn phí 24/24 giờ, nếu có bất kì thắc mắc gì liên quan đến bệnh 

truyền nhiễm, đều có thể gọi đường dây thông báo và quan tâm dịch 

bệnh 1922 để được tư vấn. 

 

III. Nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe về bệnh AIDS 

Q12 AIDS là gì? 

A12 AIDS là còn gọi là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, là một 

bệnh do vius HIV xâm nhập vào hệ miễn dịch của con người gây ra. 

Người nhiễm virus HIV thường không phát bệnh ngay, thời kỳ đầu 

sau khi nhiễm bệnh có triệu chứng gần giống với cảm lạnh. Nhưng 

loại virus này lại âm thầm tiếp tục sinh sôi trong cơ thể, khiến người 

nhiễm phải sẽ dần mất đi khả năng miễn dịch, thậm chí tử vong. 

Q13 Con đường lây nhiễm HIV là gì? 

A13 HIV lây truyền qua trao đổi máu và dịch cơ thể, vì con đường lây 

nhiễm cúa nó khá đặc thù, do đó khi giao tiếp bình thường với bạn 

bè/học sinh đều không có nguy cơ bị lây bệnh, con đường lây nhiễm 

cụ thể của nó như sau: 

(1). Lây qua đường tình dục: Hành vi tình dục không an toàn (có từ 

2 bạn tình trở lên, trong quá trình quan hệ tình dục không sử 

dụng đúng cách bao cao su và chất bôi trơn gốc nước) 

(2). Lây qua đường máu: Dùng chung bơm kim tiêm với người 

nhiễm virus HIV (kim tiêm, xi lanh, chất pha loãng) hoặc dao 

cạo râu, bàn chải đánh răng và những đồ vật sắc nhọn khác. 

(3). Lây truyền dọc từ mẹ sang con: Trong quá trình mang thai, sinh 

nở và cho con bú, v.v., virus HIV có thể được truyền trực tiếp từ 

cơ thể mẹ sang trẻ sơ sinh. 

Q14 Triệu chứng của bệnh AIDS là gì? 

A14 Thời kỳ đầu nhiễm virus HIV, một số người sẽ không có bất kỳ triệu 

chứng gì, một số người thì ở thời gian đầu hoặc 1~2 tháng sau khi 

nhiễm sẽ xuất hiện các triệu chứng như: đau đầu, da nổi mẩn hoặc 

sưng hạch bạch huyết, v.v.; các triệu chứng này tương tự như cảm 

lạnh, thông thường sẽ biến mất sau 1~2 tuần, nên dễ bị chẩn đoán 

nhầm. Triệu chứng liên quan của bệnh AIDS rất phức tạp, có các 

triệu chứng toàn thân như sụt cân, chán ăn, da nổi mẩn thường xuyên 

và liên tục. 

Q15 Sau khi nhiễm virus HIV, có phải sẽ rất nhanh phát bệnh và tử vong 

không? 
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A15 Nhiều người đều cho rằng sau khi nhiễm virus HIV là sẽ rất nhanh 

chuyển sang giai đoạn AIDS, nhưng trên thực tế không phải tất cả 

những người nhiễm virus HIV đều sẽ chuyển thành bệnh AIDS, hiện 

nay đã có rất nhiều loại thuốc được phát triển tốt, có thể kiểm soát 

lượng virus trong cơ thể người bệnh, giúp người bệnh sống khỏe 

mạnh hơn. Vì vậy, nếu biết mình chẳng may nhiễm virus HIV thì 

cũng không cần hoảng sợ, hãy chủ động tích cực điều trị sớm và 

dùng thuốc đều đặn liên tục, như vậy sẽ có được chất lượng cuộc 

sống giống như người khỏe mạnh. 

Q16 Đối với lao động nước ngoài nhiễm virus HIV, đời sống sinh hoạt có 

cần theo kế hoạch đặc biệt không? 

A16 Cuộc sống của lao động nước ngoài nhiễm virus HIV tại Đài Loan 

cũng giống như người bình thường, không cần thu xếp gì đặc biệt. 

Nhưng phải uống thuốc đều đặn và tích cực điều trị. 

Q17 Nếu xảy ra sự việc có nguy cơ phơi nhiễm HIV (như tiếp xúc với 

máu, v.v.), thì phải làm thế nào? 

A17 Khi gặp tình huống này mà không biết nguy cơ lây nhiễm đến mức 

nào, có thể gọi đến đường dây 1922 của Sở Quản lý dịch bệnh Bộ Y 

tế và Phúc lợi để được tư vấn; và sau khi phơi nhiễm phải nhanh 

chóng đến bệnh viện chỉ định điều trị HIV/AIDS để khám, bác sĩ sẽ 

xem xét tình hình phơi nhiễm và đánh giá xem có cần dùng thuốc 

phòng ngừa sau khi phơi nhiễm HIV không. 

Q18 Nếu nghi ngờ bản thân có khả năng nhiễm virus HIV thì phải làm 

thế nào? 

A18 Bạn có thể đến bất cứ điểm phục vụ sàng lọc HIV nào tại Đài Loan 

để xét nghiệm và xin tư vấn, hiện tại có các tài nguyên hỗ trợ liên 

quan như sau: 

(1). Sàng lọc ẩn danh: Để bảo vệ quyền riêng tư cho cá nhân, hiện 

nay trên toàn Đài Loan có nhiều bệnh viện cung cấp dịch vụ 

sàng lọc ẩn danh, trong đó có một số bệnh viện có dịch vụ đặt 

hẹn qua mạng. Người dân có thể thông qua trang web tư vấn ẩn 

danh (http://hiva.cdc.gov.tw/) để đánh giá rủi ro nhiễm HIV, sau 

đó có thể kết nối với trang web của những bệnh viện này để đặt 

hẹn mà không cần đăng ký lấy số khám, cũng không cần lưu 

thông tin cá nhân. 

(2). Các Cục (Trạm) Y tế huyện/thành phố, Trung tâm sức khỏe 

người đồng tính, đoàn thể tư nhân (như Quỹ AIDS Đài Loan, 

Đường dây nóng LGBT, Hiệp hội Lourdes, v.v.) cũng có cung 

cấp dịch vụ sàng lọc miễn phí. 

Q19 Trong tình huống nào cần tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV? 

A19 Nếu từng có hành vi tình dục không an toàn (như quan hệ tình dục 

không dùng bao cao su), hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm, v.v., thì 

cần phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV; còn với người có hành 
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vi tình dục không an toàn thuộc nhóm nguy cơ cao như có nhiều bạn 

tình, thường xuyên thay đổi bạn tình, sử dụng thuốc hoặc chất có cồn 

trong khi quan hệ tình dục, v.v., thì ít nhất mỗi 6 tháng phải xét 

nghiệm một lần. 
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Phụ lục 1 Cơ quan chủ quản hành chính về lao động của các 

huyện/thành phố 

Tên gọi Điện thoại 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Đài Bắc 
02-25502151 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Cao Hùng 
07-8117543 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Tân Bắc 
02-89659091, 02-89651044 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Đào Viên 
03-3344087, 03-3341728   

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Tân Trúc 
03-5320674  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Tân Trúc 
03-5520648    

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Miêu Lật 
037-559058, 037-370448  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Đài Trung 
04-22289111 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Nam Đầu 
049-2238670  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Chương Hóa 
04-7297226, 04-7297228 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Vân Lâm 
05-5338086, 05-5338087 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Gia Nghĩa 
05-3621289  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Gia Nghĩa 
05-2162633  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Đài Nam 

06-2951052, 06-2991111 

06-6328407   

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Bình Đông 
08-7510894  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài thành 

phố Cơ Long 

02-24278683,  

02-24201122 Ext. 2207, 2208 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Nghi Lan 
03-9254040 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Hoa Liên 
038-239007, 038-220931, 038-232582  

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Đài Đông 
089-328254 Ext. 369 

Trung tâm phục vụ tư vấn Lao động nước ngoài 

huyện Bành Hồ  
06-9267248 

Trung tâm thanh tra và phục vụ tư vấn Lao động nước 

ngoài huyện Bành Hồ 
082-373291 

Trung tâm thanh tra và phục vụ tư vấn Lao động nước 

ngoài huyện Liên Giang 
0836-25022 Ext.308 
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Phụ lục 2 Cơ sơ y tế và hiệu thuốc chỉ định điều trị virus suy giảm 

miễn dịch ở người 
Huyện/thành phố Tên cơ sở y tế 

Thành phố Đài 

Bắc 

Bệnh viện Liên Hợp Đài Bắc (khu viện Trung Hiếu, khu viện Dương Minh, 

khu viện Nhân Á i, khu viện Hòa Bình, khu viện Côn Minh)  

Bệnh viện thuộc trường Đại học Y Quốc Gia Đài Loan 

Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc 

Phòng dịch vụ khám chữa bệnh nhân dân thuộc Bệnh viện đa khoa Tam Quân  

Bệnh viện thuộc Trường Đại học Y Đài Bắc 

Bệnh viện Vạn Phương Đài Bắc - Ủy thác cho Đại học Y Đài Bắc thực hiện 

Tài đoàn pháp nhân y tế Tân Quang - Bệnh viện tưởng niệm Tân Quang Ngô 

Hỏa Sư   

Giáo hội trưởng lão Cơ đốc giáo Đài Loan - Tài đoàn pháp nhân y tế Mackay - 

Bệnh viện tưởng niệm Mackay 

Tài đoàn pháp nhân y tế Trường Canh - Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh 

Đài Bắc 

Tài đoàn pháp nhân y tế Cathay - Bệnh viện đa khoa Cathay 

Hiệu thuốc Ân Điển 71 

Hiệu thuốc nhân văn Nhật Sâm 

Thành phố Tân 

Bắc 

Giáo hội trưởng lão Cơ đốc giáo Đài Loan - Tài đoàn pháp nhân y tế Mackay - 

Bệnh viện tưởng niệm Mackay Đạm Thủy 

Tài đoàn pháp nhân y tế - Bệnh viện Đông Á thuộc Quỹ y dược Hồ Nguyên 

Trí 

Bệnh viện Song Hòa thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (ủy thác cho Đại học Y Đài 

Bắc xây dựng và vận hành) 

Tài đoàn pháp nhân y tế Từ Tế Phật Giáo - Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc 

Bệnh viện thuộc trường Đại học Quốc Gia Đài Loan chi nhánh Kim Sơn 

Tài đoàn pháp nhân Thiên chúa giáo Cardinal Tien - Bệnh viện Cardinal Tien 

Phòng khám Trương Bất Chính 

Hiệu thuốc Tùng Học Phủ 

Hiệu thuốc BHYT Tri Đạt 

Hiệu thuốc Hoàng Nghị 

Hiệu thuốc Thiên Văn 

Hiệu thuốc Thiên Khang Bát Lý 

Thành phố Cơ 

Long 

Tài đoàn pháp nhân y tế Trường Canh - Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh 

Cơ Long 

Hiệu thuốc Thiên Khang Tân Phong 

Huyện Nghi Lan 

Tài đoàn pháp nhân Thiên chúa giáo Dòng Camillians - Bệnh viện Thánh mẫu 

La Đông 

Bệnh biện thuộc Trường Đại học Quốc Gia Dương Minh 

Tài đoàn pháp nhân Quỹ La Hứa - Bệnh viện Bác Ái La Đông 

Hiệu thuốc Dược sĩ Huệ Đăng 

Huyện Kim Môn Bệnh viện Kim Môn thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi  

Bệnh viện Đào Viên thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 
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Huyện/thành phố Tên cơ sở y tế 

Thành phố Đào 

Viên 

Tài đoàn pháp nhân y tế Trường Canh - Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh 

Lâm Khẩu 

Viện an dưỡng Đào Viên thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Chi nhánh Tân Ốc của Bệnh viện Đào Viên thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Hiệu thuốc nhân văn Duyệt Dược Phường 

Hiệu thuốc Long Thành 

Hiệu thuốc Tùng Đào Viên 

Hiệu thuốc Thọ Đức 

Hiệu thuốc liên hợp Gia Giai 

Thành phố Tân 

Trúc 

Giáo hội trưởng lão Cơ đốc giáo Đài Loan - Tài đoàn pháp nhân y tế Mackay - 

Bệnh viện tưởng niệm Mackay Tân Trúc 

Bệnh viện thuộc trường Đại học Đài Loan chi nhánh Tân Trúc 

Hiệu thuốc Luân Dương 

Hiệu thuốc Tín Phương 

Hiệu thuốc Luân Châu 

Hiệu thuốc Pharmacy 

Huyện Tân Trúc 

Bệnh viện đa khoa Đông Nguyên 

Hiệu thuốc Chính Khoa 

Huyện Miêu Lật Tài đoàn pháp nhân - Bệnh viện tưởng niệm Vi Cung 

Thành phố Đài 

Trung 

Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung 

Xã đoàn pháp nhân y tế Lâm Tân - Bệnh viện Lâm Tân 

Bệnh viện Đài Trung thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Bệnh viện Phong Nguyên thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Bệnh viện thuộc trường Đại học Y dược Trung Quốc 

Bệnh viện thuộc Trường Đại học Y Trung Sơn 

Bệnh viện đa khoa Đăng Thanh chi nhánh Trung Cảng 

Xã đoàn pháp nhân y tế Khoa Nhi  - Bệnh viện đa khoa Nhi 

Tài đoàn pháp nhân y tế Từ Tế Phật Giáo - Bệnh viện Từ Tế Đài Trung 

Xã đoàn pháp nhân y tế Quang Điền - Bệnh viện đa khoa Quang Điền 

Hiệu thuốc Tâm Mỹ Nhật 

Hiệu thuốc Mỹ Nhật 

Hiệu thuốc Giáp Thượng 

Hiệu thuốc Cửu Dụ 

Hiệu thuốc Nguyên Long Yên 

Hiệu thuốc nhân văn Đăng Quang 

Huyện Chương 

Hóa 

Bệnh viện Chương Hóa thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Tài đoàn pháp nhân y tế Cơ đốc giáo Chương Hóa - Bệnh viện Cơ đốc giáo 

Chương Hóa 

Tài đoàn pháp nhân y tế Cơ đốc giáo Chương Hóa - Bệnh viện Cơ đốc giáo 

Viên Lâm 
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Huyện/thành phố Tên cơ sở y tế 

Xã đoàn pháp nhân y tế Tú Truyền - Bệnh viện tưởng niệm Tú Truyền 

Xã đoàn pháp nhân y tế Tú Truyền - Bệnh viện tưởng niệm Tú Truyền Chương 

Tân 

Hiệu thuốc Lão Tín Hòa 

Hiệu thuốc Thân Cảng 

Hiệu thuốc Quảng Sinh Đường 

Hiệu thuốc Nhật Tín chi nhánh Viên Lâm 

Hiệu thuốc Cường Sinh 

Hiệu thuốc Vĩnh Khang 

Hiệu thuốc Cú Mèo Bì Đầu 

Huyện Nam Đầu 

Bệnh viện Nam Đầu thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Viện an dưỡng Thảo Đồn thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung chi nhánh Phố Lý 

Tài đoàn pháp nhân y tế Phố Cơ - Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý 

Bệnh viện Tú Truyền Trúc Sơn 

Hiệu thuốc Phúc Luân Trúc Sơn 

Hiệu thuốc Hổ Sơn 

Hiệu thuốc Kiện Thái 

Hiệu thuốc Gia Hòa 

Hiệu thuốc Hồng  Khang 

Huyện Vân Lâm 

Bệnh viện thuộc trường Đại học Quốc Gia Đài Loan chi nhánh Vân Lâm 

Tài đoàn pháp nhân y tế Saint Joseph Thiên chúa giáo - Bệnh viện Saint 

Joseph 

Tài đoàn pháp nhân y tế Trường Canh - Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh 

Vân Lâm 

Chi nhánh Đẩu Lục của Bệnh viện thuộc Học viện Y khoa trường Đại học 

Quốc Gia Thành Công 

Hiệu thuốc Tùng - Tân Sinh 

Thành phố Gia 

Nghĩa 

Tài đoàn pháp nhân y tế Ditmanson - Bệnh viện Cơ đốc giáo Gia Nghĩa 

Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung chi nhánh Gia Nghĩa 

Huyện Gia Nghĩa 

Tài đoàn pháp nhân y tế Trường Canh - Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh 

Gia Nghĩa 

Tài đoàn pháp nhân y tế Từ Tế Phật Giáo - Bệnh viện Từ Tế Đại Lâm 

Hiệu thuốc Bách Thắng 

Hiệu thuốc Lương Tín 

Hiệu thuốc Chính Nhân 

Thành phố Đài 

Nam 

Bệnh viện thuộc Học viện Y khoa trường Đại học Quốc Gia Thành Công 

Tài đoàn pháp nhân y tế Kỳ Mỹ - Bệnh viện Kỳ Mỹ 

Viện an dưỡng Gia Nam thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Hiệu thuốc Lạc Sâm 

Hiệu thuốc Đại An 
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Huyện/thành phố Tên cơ sở y tế 

Thành phố Cao 

Hùng 

Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng 

Tài đoàn pháp nhân y tế Nghĩa Đại - Bệnh viện Nghĩa Đại 

Tài đoàn pháp nhânBệnh việntưởng niệm Trung Hòa thuộc trường Đại học tư 

lập Cao Hùng 

Bệnh viện Đại Đồng Cao Hùng (ủy thác cho Tài đoàn pháp nhân Bệnh viện 

tưởng niệm Trung Hòa thuộc trường Đại học Y khoa tư lập Cao Hùng) 

Tài đoàn pháp nhân - Bệnh viện tưởng niệm Trường Canh Cao Hùng 

Bệnh viện Tiểu Cảng Cao Hùng (ủy thác cho Tài đoàn pháp nhân trường Đại 

học Y khoa tư lập Cao Hùng) 

Bệnh viện Dân Sinh Cao Hùng 

Phòng dịch vụ khám chữa bệnh nhân dân thuộc chi nhánh Tả Doanh của Bệnh 

viện quân y Cao Hùng 

Xã đoàn pháp nhân y tế Nguyễn - Bệnh viện đa khoa Nguyễn 

Bệnh viện Kiện Nhân 

Hiệu thuốc Nhân Hòa 

Hiệu thuốc BHYT Dược sĩ Thượng Đỉnh 

Hiệu thuốc BHYT An Khang 

Huyện Bành Hồ 

Phòng dịch vụ khám chữa bệnh nhân dân thuộc chi nhánh Bành Hồ của Bệnh 

viện đa khoa Tam Quân 

Bệnh viện Bành Hồ thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Huyện Bình Đông 

Tài đoàn pháp nhân y tế Bình Đông - Bệnh viện Cơ đốc giáo Bình Đông 

Xã đoàn pháp nhân y tế An Thái - Bệnh viện An Thái 

Bệnh viện Bình Đông thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi 

Hiệu thuốc Dược sĩ Gia An 

Hiệu thuốc Nhân Hòa 

Huyện Hoa Liên 

Tài đoàn pháp nhân y tế Từ Tế Phật Giáo - Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên 

Tài đoàn pháp nhân y tế Mennonite Cơ đốc giáo Đài Loan - Bệnh viện 

Mennonite 

Huyện Đài Đông 

Giáo hội trưởng lão Cơ đốc giáo Đài Loan - Tài đoàn pháp nhân y tế Mackay - 

Bệnh viện tưởng niệm Mackay Đài Đông 

Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc chi nhánh Đài Đông 

 

Cập nhật dữ liệu: Tháng 1/2020 
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Phụ lục 3 Cục Y tế các huyện, thành phố 

Tên cơ quan y tế Điện thoại 

Cục Y tế thành phố Cơ Long 02-24230181 

Cục Y tế huyện Nghi Lan 03-9356519 

Cục Y tế thành phố Đài Bắc 02-23759800 

Cục Y tế thành phố Tân Bắc 02-22577155 

Cục Y tế thành phố Đào Viên 03-3340935 

Cục Y tế thành phố Tân Trúc 03-5723515 

Cục Y tế huyện Tân Trúc 03-5518160 

Cục Y tế huyện Miêu Lật 037-338250 

Cục Y tế thành phố Đài Trung 04-25265394 

Cục Y tế huyện Chương Hóa 047-115141 

Cục Y tế huyện Nam Đầu 049-2222473 

Cục Y tế huyện Vân Lâm 05-5373488 

Cục Y tế thành phố Gia Nghĩa 05-2338066 

Cục Y tế huyện Gia Nghĩa 05-3620600 

Cục Y tế thành phố Đài Nam 06-2679751 

Cục Y tế thành phố Cao Hùng 07-7134000 

Cục Y tế huyện Bình Đông 08-7379006 

Cục Y tế huyện Hoa Liên 03-8227141 

Cục Y tế huyện Đài Đông 089-331171 

Cục Y tế huyện Bành Hồ 06-9270508 

Cục Y tế huyện Kim Môn 082-330751 

Cục Y tế huyện Liên Giang 0836-22095 
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Phụ lục 4 Tổ chức AIDS tư nhân tại Đài Loan 

Tên gọi Trang web 

Hiệp hội Ngôi nhà yêu thương Đài Loan http://www.hhat.org/  

Quỹ phúc lợi xã hội Á i Từ thành phố 

Đài Bắc 
http://www.aidscare.org.tw/  

Hiệp hội Lourdes Đài Loan http://www.lourdes.org.tw/index.asp  

Quỹ AIDS Đài Loan http://www.taiwanaids.org.tw/  

Hiệp hội Y học dự phòng Đài Loan http://www.aids.org.tw/  

Hội xúc tiến quyền lợi người nhiễm HIV 

Trung Hoa Dân Quốc 
http://praatw.org/  

Hiệp hội AIDS Đài Loan http://www.aids-care.org.tw/ 

Hiệp hội Quan tâm chăm sóc người 

bệnh AIDS Đài Loan 
http://w3.csmu.edu.tw/~aidscare/  

Hiệp hội Hy vọng Tình thương Đài 

Loan 
http://www.lovehope.org/  

Liên minh Hạnh phúc thế giới Đài Loan http://www.hiv.org.tw/hiv/  

Quỹ Y học Hạnh Lăng http://www.sexedu.org.tw/  

Quỹ phòng chống AIDS cho điều dưỡng 

viên 
http://www.napf.org.tw/  

Hiệp hội điều dưỡng AIDS Đài Loan http://www.tananurse.org.tw/index.php 

Hiệp hội đường dây tư vấn người đồng 

tính Đài Loan 
https://hotline.org.tw/  

Liên đoàn Hiệp hội công tác xã hội 

Trung Hoa Dân Quốc 
http://www.nusw.org.tw/  

Hiệp hội Dược sĩ trẻ Đài Loan http://typg.org.tw/  

Hiệp hội Câu chuyện nhiễm HIV Đài 

Loan 
https://hiv-story.org/  

Xã đoàn pháp nhân Hội phụ nữ Hòa 

bình thế giới - Tổng hội Đài Loan 
https://wfwp.eoffering.org.tw/  

Tài đoàn pháp nhân Liên minh kiến thức 

về AIDS Đài Loan 
https://knowhiv.org/  

Xã đoàn pháp nhân Hiệp hội quan tâm 

AIDS Đài Loan 
http://aids-tw.org/ 

Hiệp hội xúc tiến và nghiên cứu sức 

khỏe tâm sinh lý Trung Hoa 
http://mentalghouse.org/healthpromotion/  

Xã đoàn pháp nhân Hiệp hội quan tâm 

người bị nhiễm HIV huyện Chương Hóa 
https://www.sinzi-aids.org.tw/index.html 

Xã đoàn pháp nhân Tổng hội nữ hướng 

đạo sinh Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan 
https://gstaiwan.org/  

 

Cập nhật dữ liệu: Tháng 1/2020 
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Phụ lục 5 Trung tâm phục vụ sức khỏe người đồng tính 
Tên Trung tâm người 

đồng tính 

Địa chỉ Trung tâm Điện thoại 

Trung tâm văn hóa sức 

khỏe Cầu Vồng 

9F.-4, No. 70, Sec. 2, Roosevelt Rd., 

Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 

Taiwan (R.O.C.) 

02-23920010 

Người Đồng Lòng 5F., No. 100, Kunming St., Wanhua 

Dist., Taipei City 108, Taiwan 

(R.O.C.) 

02-23703738 

GisneyLand Đài Bắc 2F., No. 27, Ln. 10, Chengdu Rd., 

Wanhua Dist., Taipei City 108, 

Taiwan (R.O.C.) (Tầng 2 tiệm cà phê 

Bear Bar, quảng trường phía nam 

Hồng Lầu) 

02-23611069 

Hội Gay Đài Bắc 5F., No. 250, Sec. 2, Minsheng Rd., 

Banqiao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan (R.O.C.) 

02-22505110 

Chuyến xe Hạnh phúc số 

192-1 

9F., No. 192-1, Yingshi Rd., Banqiao 

Dist., New Taipei City 220, Taiwan 

(R.O.C.)  

(Tầng 9 Cục Y tế) 

0800-001-069 

Ngôi nhà Tiểu Đào Nghi 

Lan 

No. 287, Sec. 2, Nuzhong Rd., Yilan 

City, Yilan County 260, Taiwan 

(R.O.C.) 

03-9356519 

Hội LGBT Cơ Long 5F., No. 164, Sec. 2, Anle Rd., Anle 

Dist., Keelung City 204, Taiwan 

(R.O.C.) 

(Tầng 5 Tòa nhà hành chính An Lạc) 

02-24315016 

Nhà Cầu vồng Đào 

Duyên 

5F.-7, No. 70, Fuxing Rd., Taoyuan 

Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 

(R.O.C.) 

0920-696610 

GisneyLand Tân Trúc 6F., No. 25, Minzu Rd., East Dist., 

Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.) 

03-5237969 

Cầu Vồng Tân Trúc No. 3, Jixian St., North Dist., Hsinchu 

City 300, Taiwan (R.O.C.) 

03-5249596 

Cầu Vồng Miêu Lật No. 373, Guanghua Rd., Dazhuang 

Vil., Houlong Township, Miaoli 

County 356, Taiwan (R.O.C.) 

037-722630 

Căn cứ địa Đài Trung 8F., No. 28, Jinxin St., North Dist., 

Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.) 

04-22266910 

Lâu đài Cầu Vồng No. 136, Zhongxing Rd., Fengyuan 

Dist., Taichung City 420, Taiwan 

(R.O.C.) 

04-25265394 

Ext. 6910 

Kỳ tích Cầu Vồng No. 162, Sec. 2, Zhongshan Rd., 

Changhua City, Changhua County 

500, Taiwan (R.O.C.) 

04-7114560 

Chí Đầu Đạo Hợp No. 6, Fuxing Rd., Nantou City, 

Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.) 

049-2220740 



17 

 

Xưởng thực hành Cầu 

Vồng Vân Lâm 

No. 75, Gongyuan Rd., Zhenxi Vil., 

Douliu City, Yunlin County 640, 

Taiwan (R.O.C.) 

05-5322226 

05-5345140 

Kỳ Tình Thiên Địa No. 1, Deming Rd., West Dist., Chiayi 

City 601, Taiwan (R.O.C.) (Tầng 1 

Cục Y tế) 

05-2341150 

GisneyLand Gia Nghĩa No. 7-2, Wenhua Rd., Zhongle Vil.，

Minxiong Township, Chiayi County 

621, Taiwan (R.O.C.) 

05-2266910 

Phố Cầu vồng phương 

nam số 6 

3F., No. 6, Nanhe Rd., South Dist., 

Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.) 

06-2631841 

Trung tâm Sunshine 

Queer 

2F., No. 120, Henan 1st Rd., Xinxing 

Dist., Kaohsiung City 800, Taiwan 

(R.O.C.) 

07-2351010 

Liên minh Cầu Vồng No. 132-1, Kaixuan 2nd Rd., Lingya 

Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan 

(R.O.C.) 

07-7134000 

Ext. 1349, 

1347 

Trung tâm sức khỏe 

LGBT Bình Đông 

2F., No. 272, Ziyou Rd., Pingtung 

City, Pingtung County 900, Taiwan 

(R.O.C.) 

08-7379006 

Trung tâm sức khỏe Hoa 

Hướng Dương 

No. 257, Xueren Rd., Neipu 

Township, Pingtung County 912, 

Taiwan (R.O.C.) 

08-7786950 

 

Cập nhật dữ liệu: Tháng 1/2020 

 


