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phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19 

Tam Dương, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

 

                           Kính gửi: 

 

 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Lao động Thương binh &XH; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TT huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-BCĐ ngày 09/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tháng 

hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2021(sao gửi kèm theo). Để đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, đảm 

bảo mọi người được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều 

trị HIV/AIDS liên tục. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau:  

1. Văn phòng HĐND & UBND huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ 

trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong 

trào theo dõi bảo vệ an ninh tổ quốc xã, thị trấn tổ chức các hoạt động trong Tháng 

hành động tại địa bàn các xã, thị trấn trong huyện. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT - TT 

huyện tổ chức các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động. 

- Tổ chức cấp phát tài liệu truyền thông trong phòng chống HIV/AIDS cho các 

xã, thị trấn khu dân cư, các nhóm đồng đẳng. 

- Truyền thông cổ động trên các trục đường chính tại trung tâm hành chính và 

các trục đường liên xã, thị trấn. Thời gian bắt đầu từ 8h00’ ngày 01/12/2021. 

- Theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả Tháng hành động về ban Chỉ 

đạo huyện, Ban Chỉ đạo tỉnh theo yêu cầu. 

2. Phòng Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển 

khai Kế hoạch 169/KH- UBND của UBND huyện ngày 06/7/2021. 

3. Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện 

phối hợp với Văn phòng HĐND& UBND huyện tổ chức thực hiện các phóng sự, tin 

bài về công tác phòng chống HIV/AIDS; truyền thông, đăng tin bài trong Tháng hành 

động. 

- Trong Tháng hành động, tổ chức phát tối thiểu 2 lần/tuần trên đài truyền thanh 

về các nội dung thông điệp truyền thông của Tháng hành động. 



4. UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tổ chức hoạt động thực hiện 

Tháng hành động tại địa phương phù hợp điều kiện thực tế và tình hình diễn biến của 

dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

- Tiếp tục truyền thông đẩy mạnh các hoạt động toàn dân tham gia phòng chống 

HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư và vận động người nghiện tham gia chương trình điều 

trị Methadone. 

- Tổ chức phát thông điệp truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị 

trấn 3 lần/tuần trong tháng hành động. 

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức các sự 

kiện  trực tiếp và đông người. UBND huyện đề nghị các phòng, ban ngành, các xã, thị 

trấn tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

trên nền tảng mạng xã hội để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS và ngày thế giới phòng, chống AIDS.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

       

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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