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Thực hiện Kế hoạch số 172 /KH-BCĐ, ngày 16/11/2021 của Ban chỉ đạo 

138 tỉnh lạng Sơn Kế hoạch Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2021 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2021). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền như sau:   

I. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU 

1. Chủ đề 

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, Việt Nam 

chọn chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19”. Giải thích chủ đề tại Phụ lục 1 (kèm theo Kế hoạch số 172/KH-BCĐ, 

ngày 16/11/2021). 

2. Khẩu hiệu của chiến dịch (Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch số 172/KH-

BCĐ, ngày 16/11/2021). 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Do dịch COVID-19 nên không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp và đông 

người, đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng và trên nền tảng mạng xã hội để hưởng 

ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, 

chống AIDS. Nội dung tuyên truyền cần chú trọng vào các nội dung sau: 

- Tình hình dịch HIV/AIDS ở Lạng Sơn: dịch HIV tiếp tục diễn biến phức 

tạp. Đường lây truyền HIV đang thay đổi qua quan hệ tình dục không an toàn trong 

cả các nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người sử dụng ma túy, người bán 

dâm và bạn tình của các nhóm đối tượng trên. Từ đó cảnh báo dịch HIV có nguy 

cơ ngày càng trở nên khó kiểm soát. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng 

chống HIV/AIDS trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, 

chống HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ 
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quy định chi tiết thi hành 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); Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; Kế 

hoạch số 35-KH/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 

07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh 

đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt 

Nam trước năm 2030. 

- Tư vấn và xét nghiệm HIV bao gồm xét nghiệm HIV tại cộng đồng, xét 

nghiệm nhiễm mới HIV. 

- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone: 

lợi ích của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone và tuân thủ điều trị. 

- Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP): lợi ích 

cũng như sự cần thiết, cách tham gia cũng như tuân thủ điều trị. 

- Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút (ARV): lợi ích của điều trị sớm bằng 

thuốc ARV và tuân thủ điều trị.  Lạng Sơn đã chuyển đổi thành công từ việc điều 

trị HIV chủ yếu bằng nguồn viện trợ sang nguồn bảo hiểm y tế, đảm bảo sự bền 

vững không chỉ cho chương trình và cả bệnh nhân tham gia điều trị. 

- Giải pháp vượt qua các thách thức trong dịch COVID-19 để tiếp cận các 

dịch vụ dự phòng, điều trị HIV liên tục, sự quan tâm của các nhà lãnh đạo trong 

bối cảnh dịch COVID-19 bao gồm cả các hướng dẫn và triển khai các hướng dẫn 

để khách hàng có thể tiếp cận được với các dịch vụ điều trị Methadone, điều trị 

ARV một cách liên tục. 

- Về hình thức: tập trung chủ yếu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và truyền thông qua mạng xã hội. 

- Truyền thông trực tuyến qua mạng xã hội: tăng cường truyền thông về 

phòng, chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như Fanpage, Facebook, các 

ứng dụng đặc thù có khả năng tiếp cận và được các nhóm khách hàng đích thường 

tiếp cận... các báo điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

- Xây dựng và phổ biến các thông điệp phòng, chống HIV/AIDS qua các 

phương tiện và tài liệu truyền thông khác: treo băng rôn tại các địa điểm công cộng 

có đông người qua lại như các trục đường giao thông chính, các bến xe, công viên; 

cửa ngõ thành phố, xã phường, thôn, ấp, bản và cổng các cơ quan, đơn vị, trường 

học,...; phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp 

phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng về phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng các 

chương trình truyền thông lưu động truyền tải các thông điệp về phòng, chống 

HIV/AIDS. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

Tùy thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện, tình hình thực tế của 

các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức 

phù hợp như: 
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- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS 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 địa phương, đơn vị… 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tăng cường 

tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS cho cộng đồng dân tộc thiểu số phù hợp 

với đặc điểm tâm lý, trình độ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới 

- Tuyên truyền trực quan về phòng, chống HIV/AIDS  trên đường phố (bằng 

pano, băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, trưng bày triển lãm…)  

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trước các buổi 

chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao; trong các cuộc họp thôn, khối 

phố, sinh hoạt cộng đồng tại các thiết chế văn hóa cơ sở… 

- Tuyên truyền thông qua hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh 

hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp... 

- Tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 

và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp. 

(Gửi kèm công văn Kế hoạch số 172 /KH-BCĐ, ngày 16/11/2021 của Ban 

chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn) 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

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

Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác 

tuyên truyền về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12/2021 để Sở tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban chỉ đạo 138 tỉnh LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                     Phan Văn Hòa 
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