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

           Cần Giuộc,  ngày  13  tháng  11  năm 2021

Kính gửi:  - Hiệu trưởng các đơn vị trường học.

Thực hiện Công văn số 2963/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS năm 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai 
đến Hiệu trưởng các đơn vị nội dung hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:

1. Mục đích ý nghĩa
- Việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 

2021 nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức về phòng, tránh 
HIV/AIDS, tự bảo vệ mình trước hiểm họa đại dịch AIDS; xây dựng nếp sống 
lành mạnh trong cộng đồng đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kết 
thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS 
và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong 
dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19”. 

3. Thời gian triển khai Tháng hành động: từ ngày 10/11/2021 đến 
10/12/2021.

4. Nội dung tuyên truyền
Các đơn vị, trường học tăng cường các hoạt động truyền thông trên các 

phương tiện truyền thông của trường và trên nền tảng mạng xã hội đề hưởng ứng 
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, 
chống AIDS. Nội dung cụ thể tại Kế hoạch ban hành theo Công văn số 
9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 (các file kèm theo).

5. Hình thức tuyên truyền
- Các đơn vị, trường học tổ chức treo băng rôn tại trụ sở đơn vị, trường học 

trong suốt thời gian phát động và hưởng ứng.
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan y tế và các cơ quan có liên quan của địa phương triển khai các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS bằng  các hình thức đa dạng phong phú 
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trong Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 phù hợp 
với nguồn lực sẵn có của từng địa phương, đơn vị.

- Truyền thông qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về phòng, 
chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như Facebook, Zalo,... các trang 
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các chương trình tọa đàm, giao lưu (trực 
tuyến),...Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống 
Website, phát thanh của nhà trường.

- Truyền thông trực tiếp: Băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông với cá nhân, 
truyền thông nhóm, tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống 
HIV/AIDS, các nhóm tự lực, các nhóm giáo dục đồng đẳng,...; tổ chức các cuộc 
thi tìm hiểu về phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức thi viết hoặc trực 
tuyến.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền
Theo nội dung của Phụ lục 2 tại Kế hoạch ban hành theo công văn số 

9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 (các file kèm theo).
7. Báo cáo
Hiệu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai kịp thời và báo cáo kết quả thực 

hiện về Phòng GD&ĐT huyện thông qua địa chỉ email: 
thanhphuong.pgddtcangiuoc@gmail.com trước ngày 01/12/2021  để tổng hợp 
báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An. Văn bản giấy chuyển đến sau. 

Lưu ý: Báo cáo theo mẫu đính kèm. Báo cáo nêu rõ thuận lợi, khó khăn; 
nêu từng hoạt động hưởng ứng và ghi cụ thể số lượng CB, VC, học sinh và phụ 
huynh học sinh tham gia. Kinh phí thực hiện. Đánh giá chung (Ưu điểm, hạn 
chế). Kiến nghị, đề xuất.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực 
hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu: VT, TH, T/Ph. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Trường Tam

                          
         

mailto:thanhphuong.pgddtcangiuoc@gmail.com
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ĐƠN VỊ:………………….

BÁO CÁO TÓM TẮT
THÁNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG AIDS

(10/11-10/12/2021)
                                                                 

1. Thuận lợi
2. Khó khăn
3. Kết quả triển khai

HOẠT ĐỘNG KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
1.Hội nghị/họp triển khai Tháng Chiến 
dịch 

Số cuộc:…………Số người dự:……..

2.Ban hành văn bản triển khai Tháng 
Chiến dịch 

Có                 . Không 
(Nếu có, xin gửi kèm văn bản)

3.Hội thảo/nói chuyện chuyên đề/ tập 
huấn nâng cao nhận thức phòng, tránh 
HIV/AIDS cho CB, CC, VC, HSSV 
của đơn vị

Số cuộc:…………Số người dự:……..

4.Hội thi/Văn nghệ Số cuộc:…………Số người dự:……..
5.Treo băng rôn Có                 . Không 
6. Kinh phí đơn vị hỗ trợ triển khai 
hoạt động Tháng Chiến dịch

Có                 . Không 
Nếu có:…………………đồng.

7.Hoạt động khác Số cuộc:…………Số người dự:……..

4. Đánh giá chung
a. Ưu điểm
b. Hạn chế

5. Kiến nghị, đề xuất

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ          ……………, ngày        tháng 12 năm 
2021 
                                                                          Người lập báo cáo       
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