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Thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h số: 58/KH-BCĐ, ngày 27/5/2021 của Ban Chỉ đaọ 138 

tỉnh về triển khai thực hiện Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con năm 2021.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h đề nghi ̣ các đơn vị trực thuộc Sở, phòng 

Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thưc̣ hiêṇ công tác tuyên truyền như sau: 

1. Chủ đề và khẩu hiệu 

- Chủ đề của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 

2021: “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”. 

 - Khẩu hiệu của chiến dịch: ( Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Thời gian: Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/06/2021. 

3. Nôị dung tuyên truyền 

- Lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; 

- Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây 

nhiễm HIV cho con; 

- Lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ, 

-  Lợi ích của điều trị dự phòng ARV cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV hoặc 

mẹ có xét nghiệm HIV có phản ứng khi chuyển dạ, khi sinh. 

- Lợi ích của việc thực hiện chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ 

nhiễm HIV; 

- Lợi ích của điều trị ARV sớm cho trẻ được chẩn đoán nhiễm HIV do lây 

truyền HIV từ mẹ sang con. 

- Quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin; 



2 
 

4. Hình thức tuyên truyền 

- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị, địa phương…  

- Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô cổ động 

tại trung tâm các huyện, thành phố, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc ít người, thay mới nội dung panô, bảng tuyên truyền phù hợp... 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động; lồng ghép trước và trong 

các buổi chiếu phim; trong các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong 

các cuộc họp, sinh hoạt tại Nhà văn hoá thôn, tổ dân phố… 

Tùy theo điều kiện và tình hình dịch COVID-19 các địa phương, đơn vị lựa 

chọn các hình thức tuyên truyền cho phù hợp.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Phòng, đơn vị triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 10/7/2021 để tổng hợp, báo 

cáo Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên;(T/h) 

- Sở Y tế CQ Thường trực  

BCĐ 138 UBND tỉnh; (B/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(HVH).  

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

   Phan Văn Hòa 
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Phụ lục 1 

KHÂU HIỆU CỦA CHIẾN DỊCH 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! 

2. Không có HIV sớm ở mẹ - Không lây truyền HIV cho con 

3. Xét nghiệm HIV sớm cho mẹ - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang 

con 

4. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để biết sớm tình trạng nhiễm HIV để 

được điều trị kịp thời! 

5. Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con! 

6. Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Giảm lây truyền HIV sang con! 

7. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được đièu trị liên tục suốt 

đời! 

8. Điều trị thuốc ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe và giảm lây nhiễm 

HIV cho người khác! 
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