
 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 1987/SGDĐT-GDTrH 
V/v hưởng ứng Tháng Hành động  
quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  

năm 2021 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 năm 2021 

   Kính gửi:  
         - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 
         - Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.   

 
Thực hiện Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/11/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS năm 2021; Công văn số 7672/UBND-VX3 ngày 26/10/2021 
của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ 
chức triển khai hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 
năm 2021 trong ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:  

1. Chủ đề và khẩu hiệu 
a) Chủ đề: Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 

có chủ đề là “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19”.  

b) Khẩu hiệu của chiến dịch (phụ lục kèm theo).  
2. Thời gian triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2021: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/12/2021.  
3. Triển khai các hoạt động chủ yếu trong Tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021  
a) Phối hợp với các cơ quan tại địa phương triển khai Tháng Hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.  
b) Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng Hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  
- Về nội dung truyền thông cần chú trọng vào các nội dung sau 
+ 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 nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển 
giới, người sử dụng ma túy tổng hợp ... Từ đó cảnh báo dịch HIV sẽ ngày càng 
trở nên khó kiểm soát.  

+ Tổ chức truyền thông về các văn bản quy phạm pháp luật và các quy 
định mới liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS trong đó có Luật số 
71/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (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). 

+ Tư vấn và xét nghiệm HIV bao gồm xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tự 
xét nghiệm HIV và xét nghiệm nhiễm mới HIV.  

+ Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP).  
+ Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV): Lợi ích của điều trị bằng 

thuốc ARV và tuân thủ điều trị.  
+ Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. 
- Về hình thức tuyên truyền 
+ Tổ chức chuyên đề, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, 

lồng ghép tuyên truyền vào các bộ môn Sinh học, Giáo dục công dân, Đạo đức, 
Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và những môn/hoạt động giáo dục phù hợp 
cho công tác tuyên truyền.  

+ Thường xuyên tuyên truyền trên website, trang mạng xã hội và loa phát 
thanh của nhà trường về các khẩu hiệu của Tháng Hành động quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS năm 2021.   

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 
thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo các trường trực 
thuộc Phòng triển khai thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS năm 2021 đảm bảo phù hợp; Các trường và đơn vị trực thuộc Sở căn 
cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 đảm bảo 
thiết thực và hiệu quả./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng;  
- Giám đốc, các PGĐ Sở;  
- Lưu: VT, GDTrH.  

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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