
1 
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:         /STNMT-TTr 

V/v Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2019                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2019 

                                

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn; Văn bản số 735/TTrT-VP ngày 19/11/2019 của Thanh tra tỉnh về việc 

triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (Từ ngày 

10/11 đến ngày 10/12/2019), Lãnh đạo Sở yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên 

môn, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Chủ đề của Tháng Hành động năm 2019:  

“Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!” 

2. Nội dung tuyên truyền: 

- Những ảnh hưởng và tác hại của HIV/AIDS đối với sức khỏe và cộng 

đồng; 

- Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây 

nhiễm HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone; 

- Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm 

có hành vi nguy cơ cao; 

- Điều trị bằng thuốc ARV: Lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV; lan tỏa 

thông điệp K=K (Không phát hiện = Không lây truyền) để người nhiễm HIV tiếp 

cận sớm dịch vụ điều trị ARV, tuân thủ điều trị, xét nghiệm tải lượng vi rút định kỳ 

và hiểu ý nghĩa của tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện; lợi ích tiếp cận sớm với 

các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;  

+ Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 

+ Luật Phòng, chống HIV/AIDS: Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV, 

những điều khoản liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe cho 

người nhiễm HIV/AIDS và vận động cho sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật; 

+ Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, nhất là với 

trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV. 

3. Hình thức tuyên truyền: 

Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù 

hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, như:  

- Treo băng rôn tuyên truyền tại đơn vị (Lựa chọn một trong các khẩu hiệu 

tại phụ lục kèm theo Văn bản này); 
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- Lồng ghép việc tuyên truyền tại các cuộc họp chuyên môn, sinh hoạt của 

các tổ chức, đơn vị. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động chủ động tiếp 

cận thông tin để thực hiện tốt công tác phòng chống lây nhiễm HIV.  

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải các nội 

dung liên quan đến công tác tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 lên Trang thông tin điện tử của Sở. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (thực hiện); 

- Thanh tra Tỉnh (biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTra (Thu). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA 

PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2019 

(Kèm theo văn bản số          /STNMT-TTr ngày      tháng 11 năm 2019  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS! 

2. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! 

3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân! 

4. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện! 

5. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau!  

6. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.   

7. Điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây 

nhiễm HIV cho người khác! 

8. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị 

HIV/AIDS liên tục suốt đời! 

9. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV trong 3 tháng đầu để dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con! 

10. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân! 

11. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! 

12. Khi tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện – không có lây truyền HIV cho 

bạn tình! 

13. Toàn dân dồn tổng lực để kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam! 

14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! 

15. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2019! 

16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2019! 
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