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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
Thực hiện Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSVngày 01/11/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hƣởng ứngTháng hành động Quốc gia
phòng,chống HIV/AIDS năm 2021,Sở GDĐTxây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện với chủ đề “Tăng cƣờng phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch
Covid-19” nhƣ sau:
I. MỤC TIÊU
1.Tăng cƣờng sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống
HIV/AIDS, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay để tiếp tục tiến tới mục
tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
2. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo mọi ngƣời
đƣợc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị
HIV/AIDS một cách liên tục, đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho ngƣời nhiễm HIV
bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằngthuốc
Methadone.
II. CHỦ ĐỀ
Chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch
Covid-19”.
III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG
Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/12/2021.
IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tình hình dịchHIV tiếp tục diễn biến ngàycàng phức tạp, đƣờng lâytruyền
HIV đang thay đổi qua quan hệ tình dục khôngan toàn trong cả các nhóm nam
quan hệ tình dục đồng giới, ngƣời chuyển giới,ngƣời sử dụng ma túy tổng hợp,
ngƣời bán dâm và bạn tình của các nhóm đốitƣợng 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 đếnphòng
chống HIV/AIDS trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtphòng,
chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 củaChính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtPhòng, chống
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ởngƣời (HIV/AIDS).
Chiến lƣợc quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.
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- Tƣ vấn và xét nghiệm HIV bao gồm xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tựxét
nghiệm HIV và xét nghiệm nhiễm mới HIV.
- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone: Lợi ích
của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tuân thủ
điều trị cũng nhƣ việc cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho ngƣời bệnh mang về.
- Điều trị dự phòng trƣớc phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP): Lợiích
cũng nhƣ sự cần thiết, cách tham gia cũng nhƣ tuân thủ điều trị.
- Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV): Lợi ích của điều trị sớmbằng
thuốc ARV và tuân thủ điều trị. Việt Nam đã là một trong ít nƣớc có chấtlƣợng
điều trị cho ngƣời nhiễm HIV đứng hàng đầu thế giới thông qua việckiểm soát
đƣợc tải lƣợng vi rút dƣới ngƣỡng phát hiện với tỷ lệ rất cao. ViệtNam cũng là số ít
nƣớc đã chuyển đổi thành công từ việc điều trị HIV chủ yếubằng nguồn viện trợ
sang nguồn bảo hiểm y tế, đảm bảo sự bền vững không chỉcho chƣơng trình và cả
bệnh nhân tham gia điều trị.
- Giải pháp vƣợt qua các thách thức trong dịch Covid-19 để tiếp cận cácdịch
vụ dự phòng, điều trị HIV liên tục bao gồm các mô hình hay, các sáng kiếncủa hệ
thống cung cấp dịch vụ, vai trò cộng đồng cũng nhƣ sự quan tâm của cácnhà lãnh
đạo trong bối cảnh dịch Covid-19 bao gồm cả các hƣớng dẫn và triểnkhai các
hƣớng dẫn để khách hàng có thể tiếp cận đƣợc với các dịch vụ điều trịMethadone,
ARV một cách liên tục.
V. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Tập trung chủ yếu vào truyền thông đại chúng và truyềnthông qua mạng xã
hộivới các hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng cơ
quan, đơn vị và tình hình thực tế tại địa phƣơng.
- Truyền thông qua mạng xã hội: Tăng cƣờng truyền thông về phòng,chống
HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội nhƣ Fanpage, Facebook, Zalo,... trang thông
tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các chƣơng trìnhtọa đàm, giao lƣu,...
- Truyền thông trực tiếp: Panô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, truyền
thông với cá nhân,truyền thông nhóm, tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng,
chốngHIV/AIDS, các nhóm tự lực, các nhóm giáo dục đồng đẳng,...; tổ chức các
cuộcthi tìm hiểu về phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức thi viết hoặc
trựctuyến.Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống
Website, phát thanh của nhà trƣờng.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mônlồng ghép, tích hợp nội dung
phòng, chống HIV/AIDS vàochƣơng trìnhsinh hoạt lớp (online hay trựctiếp), vào
giảng dạymôn Sinh học, Giáo dục công dân, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử,…
VI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS!
2. Tăng cƣờng phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid-19!
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3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và ngƣời thân!
4. Tuân thủ điều trị ARV để đạt đƣợc tải lƣợng vi rút dƣới ngƣỡng phát
hiện!
5. Phòng, chống HIV/AIDS trong đại dịch Covid-19: Không để ai bị bỏ lại
phía sau!
6. Vƣợt qua thách thức - Kiên định mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS!
7. Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp ngƣời nhiễm HIV sống khỏe mạnh
và giảm lây nhiễm HIV cho ngƣời khác!
8. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để ngƣời nhiễm HIV đƣợc 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 ngƣời thân!
11. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!
12. Điều trị sớm ARV cho ngƣời nhiễm HIV cũng là dự phòng lây truyền
HIV!
13. PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV!
14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với ngƣời nhiễm HIV/AIDS!
15. Nhiệt liệt hƣởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2021!
16.Nhiệt liệt hƣởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2021!
Trên đây là Kế hoạchtriển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2021. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túcthực hiện vàbáo cáo tình hình,
kết quả thực hiện về Sở GDĐT(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị
và Giáo dục Thƣờng xuyên,Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) theomẫu
báo cáođính kèmtrƣớc ngày 30/11/2021để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT
theo quy định./.
(Gửi kèm Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/11/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứngTháng hành động Quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2021)
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lƣu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi
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Mẫu báo cáo
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP…
ĐƠN VỊ:……………..
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BC-….

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày

tháng năm 2021

BÁO CÁO
Thực hiện Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG
LÂY NHIỄM HIV/AIDS
1. Công tác tuyên truyền thực hiện Tháng hành động phòng, chống lây nhiễm
HIV/AIDS
2. Công tác phối hợp phòng,chốnglây nhiễm HIV/AIDS
- Phối hợp với cơ quan/đơn vị
- Tổ chức triển khai
3. Kết quả thực hiện
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm
2. Tồn tại
3. Nguyên nhân của những tồn tại
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- Lƣu: VT, …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

