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- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

  

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 

4344/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/10/2020 về triển khai Tháng hành động 

Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.  

 Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện Tháng hành 

động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 với chủ đề “30 năm ứng phó 

và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian triển khai tháng hành động: Từ ngày 10/11/2020 đến 

10/12/2020. 

 2. Nội dung tuyên truyền 

 - 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, Buprenorphine và điều trị dự phòng trước 

phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP); Điều trị dự phòng sau phơi 

nhiễm HIV (PEP); 

 - 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 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; quảng bá các dịch vụ điều trị ARV tại địa phương…; 

 - Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 

 - Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: Sự cần thiết, quyền lợi, mức 

đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

 - Đảm bảo tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 

2021-2030; 

 - 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: 



 + Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh dịch AIDS vào năm 2030; 

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

 3. Hình thức tuyên truyền 

 - Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển 

khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS bằng nhiều hình thức 

đa dạng phong phú, phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương. 

 - Truyền thông qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về phòng, 

chống HIV/AIDS trên hệ thống mạng xã hội như Fanpage, Facebook, Zalo… 

các báo điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các chương 

trình tọa đàm, giao lưu… Xây dựng thành chuyên trang, chuyên mục, đăng tải 

tin, bải 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 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. 

 4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

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

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

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

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

trị HIV/AIDS liên tục suốt đời! 

 - Dùng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! 

 - PrEP giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV! 

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

 - Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2020! 

 - Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2020! 

 Sở GDĐT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các nội 

dung trên nhằm hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2020 và báo cáo kết quả về Sở GDĐT qua email: cttt@hanoiedu.vn trước 

ngày 15/12/2020.  

 Thông tin trao đổi: Đồng chí Đinh Đức Chính, Chuyên viên Phòng Chính 

trị, tư tưởng, Sở GDĐT, điện thoại 0904010044./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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