
1 
 

  

 

Kính gửi:   
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc; 
- Trung tâm GDNN – GDTX các huyện.  

  

 Thực hiện Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/11/2021 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2021(CV số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV); Kế hoạch số 
228/KH-BCĐ ngày 06/11/2021(KH số 228/KH-BCĐ) và Công văn 2961/BCĐ –

AIDS ngày 06/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông về việc tổ 
chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021(CV số 

2961/BCD-AIDS), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 
dung sau:  

 1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản: Công văn số 
4992/BGDĐT-GDCTHSSV, Kế hoạch số 228/KH-BCĐ và Công văn 2961/BCĐ 
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học tại các cơ 

sở giáo dục biết và thực hiện (các văn bản gửi kèm). Hưởng ứng tham gia các hoạt 
động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trong 
các cơ sở giáo dục từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021. 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về hậu quả, tác 
hại của việc sử dụng, buôn bán, tàng trữ các loại ma túy, chất hướng thần thông 

qua các buổi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm và sinh hoạt tập thể để 
lồng ghép tuyên truyền, thông tin về phòng chống, ma túy theo chủ đề của năm 
2021 “Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. 

3. Treo băng rôn hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS năm 2021 trước cổng trường, đơn vị; tùy theo tình dịch bệnh của địa 

phương có thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, có ý nghĩa và hiệu quả; 
đồng thời, phải đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng 

khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và các quy định hiện hành. 

  Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 
khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo  

(qua Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chính trị, tư tưởng) trước ngày 
02/12/2021./.  
 

Nơi nhận:             KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên;            PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Lưu: VT, GDTX-CTTT (K).  

         

                                                                                      

                                                                                   Trần Sĩ Thành 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ  GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO  
 

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v hưởng ứng Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Đắk Nông, ngày        tháng 11 năm 2021 
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