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KẾ HOẠCH
Thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Nông
nghiêp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống
HIV/AIDS năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS,
chấm dứt dịch AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030, giảm tối đa tác động của
dịch HIV/AIDS đến phát triển kinh tế - xã hội.
2. Tổ chức tốt việc lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS
với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của các phòng, ban đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 13/10/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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” trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức,
biện pháp để công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống
HIV/AIDS, tạo phong trào sâu rộng, có hiệu quả.
2. Công tác tuyên truyền
- Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thông
tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS với nội dung, hình thức và phương
pháp phù hợp để thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thực hiện các quy định về công tác phòng, chống HIV/AIDS.
- Lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS với công tác tổ chức
triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc triển khai các
hoạt động can thiệp giảm hại cho các quần thể có nguy cơ cao. Tăng cường các hỗ
trợ xã hội khác thông qua việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm; tổ chức hoạt động câu
lạc bộ cho người nhiễm HIV, người nghiện chích ma túy.
- Tiếp tục huy động sự tham gia, đồng thuận nhất trí của chính quyền địa
phương các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm
vụ và các chỉ tiêu kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường sự
tham gia, phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội
trên địa bàn tỉnh trong việc duy trì và mở rộng các điểm dịch vụ chăm sóc, điều trị
HIV/AIDS, điều trị thay thế bằng Methadone…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được
phân công, các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng,
triển khai tuyên truyền đạt hiệu quả.
- Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai
và tổng hợp báo cáo về thực hiện kế hoạch này./.
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- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.
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