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Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 07/1/2022 của UBND Thành 

phố về triển khai Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 10/11/2021 của Thành ủy Hà 

Nội thực hiện 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 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 

64/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND Thành phố về phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền, giáo 

dục phòng, chống HIV/AIDS ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, nội dung cụ 

thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, học viên về công tác phòng, chống HIV/AIDS, không kỳ thị phân biệt 

đối xử, với người nhiễm HIV/AIDS. Đảm bảo để người bị nhiễm hoặc bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS được học tập, làm việc, vui chơi giải trí và các chính sách 

xã hội theo quy định trong nhà trường. 

 - Thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

ngành biết và chủ động tiếp cận hoặc vận động người thân, bạn bè, đặc biệt là 

những người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ tiếp 

cận và tìm kiếm ca bệnh, tư vấn xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS… khi có nhu 

cầu. 

 2. Yêu cầu 

 Tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung thiết 

thực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau: 

 - 90% học sinh được trang bị kiến thức, k  năng  h ng, chống HIV/AIDS 

phù hợp với từng cấp học; 

 - 95% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học, phổ thông trung học được trang bị kiến thức, k  năng và  hương  há  

giảng dạy lồng ghép nội dung  h ng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị và  hân 

biệt đối xử phù hợp với từng cấp học; 
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 - 100% các trường học tạo cơ hội cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

được đi học theo nhu cầu. 

 II. Nội dung và giải pháp 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo của 

Ngành, UBND Thành phố về công tác phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên chú trọng: Luật phòng, 

chống HIV/AIDS; Chỉ thị 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong ngành 

Giáo dục. Tuyên truyền nhân Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS và 

ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 01/12/2022. 

 - Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác phòng, chống HIV/AIDS 

tham gia tập huấn do cơ quan y tế địa  hương tổ chức. Nâng cao chất lượng 

giảng dạy chính khóa về phòng chống HIV/AIDS, tích hợp trong các môn học 

liên quan.  

 - Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa 

về phòng, chống HIV/AIDS ít nhất 1 lần/năm/trường.  

 - Không kỳ thị và phân biệt đối xử với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh, học viên nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV; đảm bảo quyền được học 

tập, làm việc, sống hòa nhập cộng đồng của người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi 

HIV; không đưa tin, hình ảnh tiêu cực về người nhiễm HIV/AIDS; không yêu 

cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên người đến xin học,người dự tuyển lao 

động.  

 - Đẩy mạnh tuyên truyền nhân ngày Tình nguyên viên Thế giới 

5/12/2022. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, học 

viên quan tâm, giú  đỡ người mắc bệnh, dịch nguy hiểm, người nhiễm 

HIV/AIDS và dành một phần quà sáng ủng hộ Qu  hỗ trợ, phòng chống dịch 

bệnh nguy hiểm thành phố Hà Nội.  

 III. Tổ chức thực hiện  

 1. Phân công nhiệm vụ 

 1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ 

 + Là đơn vị thường trực, tham mưu xây dựng Kế hoạch; phối hợp với các 

đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. 

 + Cung cấp tài liệu, nội dung truyền thông cho các nhà trường. Phối hợp 

tổ chức phát động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2022. 

 + Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ và 

hướng dẫn thu nộp kinh phí ủng hộ Qu  phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. 

 + Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND Thành phố và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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 - Các phòng Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, 

Giáo dục thường xuyên - Đại học, Kế hoạch - Tài chính và các Phòng liên quan 

khác: căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai Kế hoạch trong lĩnh vực, 

nhiệm vụ được phân công phụ trách. 

 1.2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã  

 - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai các hoạt động phòng 

chống HIV/AIDS, hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS 

01/12/2022 và  ngày Tình nguyên viên Thế giới 5/12/2022 theo Kế hoạch.  

 - Phối hợp với cơ quan Y tế địa  hương tập huấn kiến thức, k  năng 

phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên các 

cơ sở giáo dục; chú trọng hướng dẫn k  năng chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, 

trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 

 - Báo cáo kết quả với UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

 1.3. Các trường trực thuộc Sở và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên 

 - Căn cứ các yêu cầu, nội dung Kế hoạch, xây dựng kế hoạch hoạt động 

phòng chống HIV/AIDS năm 2022 của đơn vị gắn với công tác Y tế trường học 

và tổ chức thực hiện tốt yêu cầu, nội dung Kế hoạch. 

 - Tăng cường tổ chức các hoạt động Truyền thông nhân tháng hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, ngày Thế giới phòng chống AIDS 

01/12/2022 và ngày Tình nguyên viên Thế giới 5/12/2022. 

 - Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và những 

người hảo tâm tự nguyện ủng hộ nguồn lực gây Qu  hỗ trợ phòng chống dịch, 

bệnh nguy hiểm. 

 2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo 

 - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2022. 

 - Ph ng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo 

công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS về Sở Giáo dục và 

Đào tạo qua email cttt@hanoiedu.vn trước ngày 10/12/2022 (theo báo cáo công 

tác y tế trường học năm 2022). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất 

thường các đơn vị báo cáo nhanh về Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến chỉ đạo 

giải quyết. 

 3. Kinh phí hoạt động 

 Đảm bảo từ nguồn kinh  hí năm 2022 của các đơn vị và các nguồn kinh 

phí hợp pháp, hợp lệ khác theo quy định của pháp luật. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các  h ng Giáo dục và Đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo 

mailto:cttt@hanoiedu.vn
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kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS  năm 2022 

đúng thời gian quy định. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc  hát sinh, đề nghị 

các đơn vị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Chính trị, tư tưởng - 

Khoa học công nghệ, số 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm (Điện thoại: 

024.39411232) để có hướng giải quyết kịp thời./.  

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND Thành phố; 

- BCĐ 138 Thành  hố; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở, CĐN; 

- Ph ng GDĐT các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT,CTTT-KHCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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