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KẾ HOẠCH 
Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

 
Căn cứ Công văn số 2499/KH-SGDĐT ngày 22/11/2021 của Sở GDĐT về 

việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021; 
Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch Tháng hành động Quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân 
viên, người lao động (CBGVNVNLĐ) và học sinh về công tác phòng, chống 
HIV/AIDS. 

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS 
và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, tăng cường sự 
tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

- Nâng cao hiểu biết về tác hại của HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và 
xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNVNLĐ và học sinh 
trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Từ đó, chủ động phòng ngừa, đề ra các 
giải pháp thực chất nhằm giảm thiểu, từng bước đẩy lùi HIV/AIDS trong các cơ 
sở giáo dục. 

- Yêu cầu trường trực thuộc quán triệt chủ trương của ngành về công tác 
phòng, chống HIV/AIDS; hiểm hoạ của HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình, 
cộng đồng, đề cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, 
chống HIV/AIDS cho CBGVNVNLĐ và học sinh. 

II. THỜI GIAN TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG
Từ ngày 10/11/2021 đến 10/12/2021. 
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU 

TUYÊN TRUYỀN 
1. Nội dung 
Do dịch Covid-19 nên không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp và đông 

người, Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông 
trên các phương tiện truyền thông 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. Nội dung truyền thông cần chú trọng vào các nội dung 
sau: 
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- Tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam: Dịch HIV tiếp tục diễn biến ngày 
càng phức tạp. Đường lây truyền HIV đang thay đổi qua quan hệ tình dục không 
an toàn trong cả các nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới, 
người sử dụng ma túy tổng hợp, người bán dâm và bạn tình của các nhóm đối 
tượng trên. Từ đó cảnh báo dịch HIV sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng 
chống HIV/AIDS trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, 
chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 
chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS). Chiến lược quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. 

2. Hình thức 
Các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan y tế của địa phương triển khai các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS, cần linh hoạt và triển khai đa 
dạng, phong phú các hình thức truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có của 
từng đơn vị. 

- 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 trang 
thông tin điện tử của nhà trường; 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. 

3. Chủ đề 
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, với chủ đề 

“Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. 
4. Khẩu hiệu tuyên truyền
 - Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS! 
- Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid-19! 
- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân! 
- Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện! 
- Phòng, chống HIV/AIDS trong đại dịch Covid-19: Không để ai bị bỏ lại 

phía sau! 
- Vượt qua thách thức - Kiên định mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS! 
- Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh 

và giảm lây nhiễm HIV cho người khác! 
- Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị 

HIV/AIDS liên tục suốt đời! 
- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con! 
- Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân! 
- Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! 
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- Điều trị sớm ARV cho người nhiễm HIV cũng là dự phòng lây truyền 
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 01/12/2021! 
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2021! 
VI. Tổ chức thực hiện 
1. Phòng GDĐT 
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS 

thực hiện. 
- Tổng hợp báo cáo theo quy định. 
3. Các trường trực thuộc: 
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị chủ động xây dựng, triển khai thực 

hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
Báo cáo kết quả về Phòng GDĐT qua bộ phận NGLL (bằng văn bản và file 

mềm) hạn cuối ngày 13/12/2021.
 Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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