
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ
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của Tỉnh ủy Hải Dương

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

Tứ Kỳ, ngày         tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Đài Phát thanh huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

UBND huyện nhận được Công văn số 1412/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 
27/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc triển 
khai thực hiện Kế hoạch 32-KH/TU ngày 16/9/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương 
(sau đây gọi tắt là Kế hoạch 32), theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kịp 
thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
cơ quan, đơn vị quản lý và các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị số 07-
CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, 
chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 
2030 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07) và Kế hoạch 32 của Tỉnh ủy Hải Dương, 
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Về nội dung đề nghị nêu trên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, 
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn theo tình hình thực tế của địa phương và diễn biến dịch 
Covid-19, chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 07, Kế hoạch 32; Luật phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 
29/6/2006; 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) ngày 
16/11/2020; Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030 và 
Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025. Trong 
đó chú trọng tuyên truyền về các mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt 
Nam trước năm 2030; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; các biện pháp 
giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS…; biểu dương, nhân 
rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp quan trọng cho 
công tác phòng, chống HIV/AIDS, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền cổ động trực quan: Cụm pano cổ động tấm lớn, pano tấm 

nhỏ, khẩu hiệu, băng rôn, bảng điện tử,...



- Tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động có loa phóng thanh; triển lãm tranh 
cổ động, ảnh thời sự - nghệ thuật,...

- Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử; trong sinh hoạt chi bộ, 
hội, đoàn thể, họp giao ban tại cơ quan, đơn vị, hoạt động câu lạc bộ,...

- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, văn hóa, văn nghệ khác đảm 
bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS!
- Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!
- Xét nghiệm HIV sớm làđể bảo vệ chính mình và người thân!
- Dự phòng và điều trị HIV/AIDS - Không để ai bỏ lại phía sau!
- Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần!
- Điều trị ARV ngay khi phát hiện giúp người nhiễm HIV sống khỏe 

mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!
- Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều 

trị HIV/AIDS liên tục suốt đời !
- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con!
- Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân!
- Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV!
- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS!
- Phòng, chống HIV/AIDS là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn!
- Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS là góp phần phòng, chống 

HIV/AIDS!
4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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