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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2216 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh ngày 18 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Tháng hành động Quốc
gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN&GDTX cấp
huyện.
Thực hiện các Văn bản: số 4344/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/10/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); số 3082/CV-BCĐ138 ngày 03/11/2020 của Ban Chỉ đạo
phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh về
việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, Sở
GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:
1. Quan tâm nâng cao chất lượng tuyên truyền trong nhà trường về công tác phòng
chống HIV/AIDS để đạt được mục tiêu 90-90-90 và mục tiêu của Chiến lược quốc gia
phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tiến tới kết thúc dịch
AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Tiếp tục tổ chức tốt việc lồng ghép các nội dung dạy
học chính khóa gắn với giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.
2. Tích cực tham mưu, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động ngoại khóa; các cuộc
thi cho học sinh về phòng chống HIV/AIDS; mua sắm tài liệu, in pano tuyên truyền; Tổ
chức hoạt động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (ngày 01/12).
3. Các đơn vị gửi báo cáo số liệu vào bảng tính Google sheet của Sở trước ngày
11/12/2020.
(Sở gửi các văn bản và nội dung khẩu hiệu kèm theo).
Lưu ý: Các đơn vị liên hệ Bác sỹ Kiều Thị Ly, khoa PC HIV/AIDS, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật, số 29, Nguyễn Huy Tự TP Hà Tĩnh, ĐT 0917335111 để nhận tờ rơi
về phòng chống HIV/AIDS.
Đề nghị các đơn vị thực hiện hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTCTHSSV - Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- BCĐ PC tội phạm, TNXH và XDPT toàn dân
BVANTQ tỉnh;
- Sở Y tế;
- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh
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KHẨU HIỆU
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS năm 2020
1. Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS!
2. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!
3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân!
4. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát
hiện!
5. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau!
6. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.
7. Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh
và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!
8. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị
HIV/AIDS liên tục suốt đời!
9. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con!
10. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân!
11. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!
12. Khi điều trị mà không còn phát hiện vi rút – không có lây truyền HIV
cho bạn tình!
13. PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV!
14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
15. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020!
16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2020!
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Mẫu báo cáo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị: …………………….
Số:

/BC…..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày

tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Tháng hành động quốc gia
phòng chống HIV/AIDS năm 2020
Đơn vị..…báo cáo Kết quả thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng chống
HIV/AIDS năm 2020 như sau:
Số đơn vị
Số người tham
TT
Tên hoạt động
Ghi chú
tham gia (*)
gia (GV, HS)
1
2
3
4
…
Cộng
(*) Trường THPT, Trung tâm: ghi là 01; Phòng GD&ĐT ghi số trường tham gia/tổng số trường
của đơn vị.
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………
Nơi nhận:
Thủ trưởng đơn vị
….
(kí, ghi rõ họ tên)
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1. Thời gian triển khai tháng hành động: Từ ngày 10/11/2020 đến
10/12/2020.
2. Nội dung tuyên truyền
- Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm
HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng Methadone, Buprenorphine và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV
bằng thuốc kháng HIV (PrEP); Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP);
- Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có
hành vi nguy cơ cao;
- Điều trị bằng thuốc ARV: Lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV; Lan tỏa thông
điệp K=K để người nhiễm HIV tiếp cận sớm dịch vụ điều trị ARV, tuân thủ điều
trị, xét nghiệm tải lượng vi rút định kỳ và hiểu ý nghĩa của tải lượng vi rút dưới
ngưỡng phát hiện; Lợi ích tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị
HIV/AIDS; quảng bá các dịch vụ điều trị ARV tại địa phương...;
- Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;
- Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: Sự cần thiết, quyền lợi, mức
đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;
- Đảm bảo tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 20212030;
- Luật Phòng, chống HIV/AIDS: Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV,
những điều khoản liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe cho
người nhiễm HIV/AIDS và vận động cho sửa đổi, bổ sung một số điều của:
+ Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh dịch AIDS vào năm 2030
+ Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
3. Hình thức tuyên truyền
Các đơn vị, nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế của địa phương triển
khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS các hình thức đa dạng
phong phú, phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương:
- Truyền thông qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về phòng, chống
HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như Fanpage, Facebook, Zalo... các báo điện
tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các chương trình tọa đàm,
giao lưu... Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống
Website, phát thanh của nhà trường.
- Truyền thông trực tiếp: Băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông với cá nhân, truyền
thông nhóm, tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các
nhóm tự lực, các nhóm giáo dục đồng đẳng...; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức thi viết hoặc trực tuyến.
4. Khẩu hiệu tuyên truyền
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- Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS!
- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân!
- Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau!
- Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị
HIV/AIDS liên tục suốt đời!
- Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!
- PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV!
- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020!
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm
2020!
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ
thể triển khai hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm
2020 và báo cáo kết quả triển khai về Sở GD&ĐT qua phòng CTTT trước ngày
10/12/2020 theo địa chỉ email: Phongcttt@hatinh.edu.vn.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

