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                              Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, từ ngày 01/6/2019 đến ngày 

30/6/2019. Để triển khai thực hiện Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng 

lây nhiễm HIV từ mẹ sang con sớm; quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV, giảm 

kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ 

nhiễm HIV. 

2. Văn phòng Sở tổ chức treo băng zon với chủ đề “Xét nghiệm HIV cho 

mẹ, sức khỏe cho con”. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm sưu tầm, đăng tải tin bài về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

trong việc tổ chức các hoạt động nhân “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019”, từ ngày 01/6/2019 đến 

ngày 30/6/2019, báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Sở trước ngày 

10/7/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế trước ngày 15/7/2019. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức thực hiện./. 
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