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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 4150  /UBND - THVX               Tuyên Quang,  ngày  28  tháng  10  năm 2021 

V/v triển khai Tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 
 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế 

(Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống 

tệ nạn ma túy, mại dâm) về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2021 (có văn bản gửi kèm theo). 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2021 diễn ra từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/12/2021 

trên địa bàn tỉnh, với Chủ đề "Tăng cường phòng, chống HIV/AIDDS trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19", 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ 

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

theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Kế hoạch Tổ chức Tháng Hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (Văn bản số 9033/BYT-UBQG50 ngày 

25/10/2021 của Bộ Y tế ). 

- Tổ chức, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn 

tỉnh bảo đảm thiết thực, phù hợp và hiệu quả. 

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Tháng Hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ 

Y tế  và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/12/2021. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí 

trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, 

chống HIV/AIDS; tuyên truyền về Tháng Hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2021; tăng cường phát các tin, bài về phòng, chống HIV/AIDS 

trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn và tại các khu dân cư, 

khu vực công cộng. 
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3. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân 
dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện có 

hiệu quả Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021; báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp) kết quả thực hiện trước ngày 
15/12/2021./. 

 

 

Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Chánh VP UBND tỉnh;  
- Như trên (thực hiện);  
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu VT, THVX (B). 

 
 

 
 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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