UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3458/KH-SGDĐT

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
trong ngành giáo dục năm 2021 (Từ ngày 10/11 – 10/12/2021)
Thực hiện Công văn số 5788/VPUBND-KGVX ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND
tỉnh An Giang về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 3897/KH-SYT ngày 2190/101/2021 của Sở Y tế về việc tổ chức
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Thông qua việc tổ chức và tham gia các hoạt động của Tháng hành động Quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), nhất là trong bối cảnh dịch
COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và học sinh
(học viên) trong toàn ngành về những tác hại to lớn của ma túy đối với xã hội nói chung và nhà
trường nói riêng, từ đó đề ra giải pháp phòng, chống hiệu quả nhằm hướng đến mục tiêu chấm
dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
2. 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 một cách liên tục, đặc biệt
là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU
1. Chủ đề
Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra phức tạp, đã và đang gây
ra những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trên thế giới cũng như Việt Nam, bao
gồm cả chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Do vậy Tháng hành động Quốc gia phòng,
chống HIV/AIDS năm 2021 sẽ tập trung vào chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS
trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.
2. Khẩu hiệu
Các đơn vị và cơ sở giáo dục chọn một trong các khẩu hiệu dưới đây để tuyên truyền:
1. Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid-19!
2. Phòng, chống HIV/AIDS trong đại dịch Covid-19: Không để ai bị bỏ lại phía sau!
3. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị HIV/AIDS
liên tục suốt đời!
4. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
5. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2021!
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6. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021!
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG
Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị và cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện Tháng hành động, trong đó tập trung vào một số hoạt động cụ thể sau:
1. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS
Do dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trong tỉnh nên các đơn vị và cơ sở giáo
dục tăng cường các hoạt động 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 (01/12).
- Về nội dung tuyên truyề truyền, cần chú trọng các nội dung sau:
+ Tình hình dịch HIV/AIDS của tỉnh và 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, làm cho 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.
+ Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV): Lợi ích của điều trị sớm bằng thuốc ARV
và tuân thủ điều trị. Việt Nam đã là một trong ít nước có chất lượng điều trị cho người nhiễm
HIV đứng hàng đầu thế giới thông qua việc kiểm soát được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát
hiện với tỷ lệ rất cao. Việt Nam cũng là số ít nước đã chuyển đổi thành công từ việc điều trị HIV
chủ yếu bằng nguồn viện trợ sang nguồn bảo hiểm y tế, đảm bảo sự bền vững không chỉ cho
chương trình và cả bệnh nhân tham gia điều trị.
+ Giải pháp vượt qua các thách thức trong dịch COVID-19 để tiếp cận các dịch vụ dự
phòng, điều trị HIV liên tục bao gồm các mô hình hay, các sáng kiến của hệ thống cung cấp
dịch vụ, vai trò cộng đồng cũng như sự quan tâm của các nhà lãnh đạo trong bối cảnh dịch
COVID-19 bao gồm cả các hướng dẫn và triển khai các hướng dẫn để khách hàng có thể tiếp
cận được với các dịch vụ điều trị Methadone, ARV một cách liên tục.
+ Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức thông tin, nói chuyện tuyên truyền về HIV/AIDS cho
học sinh.
- Về hình thức: Tập trung chủ yếu vào truyền thông qua mạng xã hội, cụ thể:
+ Tăng cường truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như
Fanpage, Facebook, Tik tok, Zalo và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
+ Xây dựng và phổ biến các thông điệp phòng, chống HIV/AIDS qua các phương tiện và
tài liệu truyền thông khác: Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm
công cộng có đông người qua lại, cổng các cơ quan, đơn vị, trường học; phổ biến các ấn phẩm
truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi... về phòng, chống
HIV/AIDS.
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- Các đơn vị Sở GDĐT, Phòng GDĐT, tất cả các trường/trung tâm thực hiện treo băng
rôn trong suốt thời gian diễn ra Thánh hành động (Từ ngày 10/11 – 10/12/2021), với nội dung là
một trong các khẩu hiệu (đã được gợi ý tại mục 2, phần II. kế hoạch này).
2. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho người nhiễm HIV tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV,
tuân thủ điều trị. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục và an
toàn bằng thuốc Methadone nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội hoặc cơ sở y tế bị
phong tỏa, người bệnh bị cách ly do dịch Covid-19.
- Vận động, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và được tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 cũng như tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS nhất là với các địa
phương bị giãn cách xã hội hoặc phong tỏa do dịch COVID-19.
- Vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người
lao động, đảm bảo cho người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế một cách liên tục, nhận vào
làm việc người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai, người đang được điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
- Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới, vùng sâu, vùng
xa và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; vận động những người tiêu biểu, người có uy tín
trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tôn giáo, dòng họ... tích cực tham gia các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS trong đồng bào vùng dân tộc và miền núi;
- Vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự khác
tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động;
- Các hoạt động cụ thể, thiết thực khác phù hợp với đặc thù của ngành GDĐT và của đơn
vị nhằm triển khai có hiệu quả Tháng hành động Quốc gia năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố, các trường học/trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động
Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 cho đơn vị mình; gửi kế hoạch về Sở GDĐT (qua
hộp thư phòng Chính trị, tư tưởng: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn, trước ngày
25/11/2021.
2. Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động
(theo mẫu có gửi kèm) về Sở GDĐT trước ngày 13/12/2021.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung văn bản này./.
Nơi nhận:
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH và
XDPT TDBVANTQ tỉnh;
- Sở Y tế ;
- Các phòng GDĐT huyện, thị, Tp;
- Các trường/trung tâm trực thuộc;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN VỊ..............................

........., ngày

tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả triển khai Tháng hành động
Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Thực hiện Kế hoạch số…. ngày….tháng 11 năm 2021 của Sở GDĐT về tổ chức
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục năm 2021,
Phòng GDĐT (trường/trung tâm)…… baáo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như
sau:
I. Quản lý chỉ đạo
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2021
+ Có



+ Không



II. Các hoạt động cụ thể tại đơn vị
1. Tổ chức hoặc tham gia mít tinh và diễu hành do địa phương tổ chức
+ Có



+ Không



+ Số người tham dự (nếu có):...................................

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS
Hình thức
Tuyên truyền qua Fanpage,
Facebook, Tik tok, Zalo và
website của cơ quan, đơn vị.
Tổ chức các buổi nói chuyện
tuyên truyền cho học sinh (HV)
Tổ chức toạ đàm (nếu có)
Xây dựng các cụm panô, khẩu
hiệu, treo băng rôn
Tổ chức cuộc thi phòng, chống
HIV/AIDS

Có

Không

Nếu có
-Số lượt:...
-Nội dung tuyên truyền...
-Số buổi:...
-Số người tham dự”....
-Số lần:...
-Số người tham dự”....
-Số cụm pano: ....
-Số khẩu hiệu, băng rôn: ....
-Số người tham gia:...
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Phân phát tranh gấp, tờ rơi, sách
mỏng, áp phích

Số tranh gấp, tờ rơi : ...
Số áp phích: ...
Số sách mỏng: ...

Khác (ghi rõ):
3. Các hoạt động khác:
III. Đánh giá chung
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
IV. Đề xuất, kiến nghị (Nếu có)
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Phòng CTTT);
- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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