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Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1; 

- Các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, 

Trường Cao đẳng sư phạm. 
                        

Thực hiện Công văn số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 của Uỷ ban 

Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc 

triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021, với 

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

19”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, 

Học viện; các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm triển khai thực hiện 

Tháng hành động quốc gia nêu trên, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian triển khai Tháng Hành động: Từ ngày 10/11/2021 đến 

10/12/2021. 

2. Nội dung tuyên truyền 

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

người, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại 

học, Học viện; các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm 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 cụ thể tại Kế hoạch 

ban hành theo Công văn số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 (gửi kèm theo 

Công văn này). 

3. Hình thức tuyên truyền  

Các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, 

Trường Cao đẳng sư phạm chủ động phối hợp với cơ quan y tế của địa phương 

triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS các hình thức đa 

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

a) 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 chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết 

trên hệ thống Website, phát thanh của nhà trường; 

                                           
1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu 
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b) Truyền thông trực tiếp: Băng rôn, khẩu hiệu, truyền thông với cá nhân, 

truyền thông nhóm, tổ chức sinh hoạt của các 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: Theo nội dung của Phụ lục 2 tại Kế hoạch 

ban hành theo Công văn số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 (gửi kèm theo 

Công văn này). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại 

học, Học viện; các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm xây dựng kế 

hoạch cụ thể triển khai các nội dung trên hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trước 

ngày 05/12/2021). 

Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Chuyên viên chính Vụ Giáo 

dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, ĐT: 0912.446.933, Email: 

hanv@moet.gov.vn. 

Trân trọng! 

                                      
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Ủy ban QG PC AIDSMTMD (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để ph/h); 

- Bộ Y tế (ph/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCT HSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

 

Ngô Thị Minh 
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