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Số:          /KH-SLĐTBXH Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Tháng hành động Quốc gia

phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3295/KH-BCĐ ngày 14/11/2022 của Ban chỉ đạo 
138 tỉnh Hải Dương về triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 
thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU
- Huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể 

cộng đồng cùng tham gia phòng, chống HIV/AIDS góp phần thực hiện mục tiêu 
chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nghiễm HIV và người bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS, nhất là những người dễ tổn thương, người có hành vi 
nguy cơ cao, người bán dâm, người nghiện ma túy; tăng cường sự hỗ trợ tham 
gia của gia đình, xã hội và người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người 
nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, 
người bán dâm, người nghiện ma túy về dự phòng, chăm sóc và điều trị 
HIV/AIDS.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm, xét nghiệm phát hiện và 
điều trị sớm HIV/AIDS, điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút B, C, 
lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho những người dễ tổn thương, 
người có hành vi, nguy cơ cao, người bán dâm, người nghiện ma túy.

II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Chủ đề
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Việt 

Nam chọn chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng”.
2. Khẩu hiệu
- Cộng đồng chung tay – Kết thúc ngay dịch AIDS.
- Tuổi trẻ sáng tạo – hành động vì một Hải Dương không còn AIDS.
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- Tuổi trẻ chung vai, vì một ngày mai không còn HIV/AIDS.
- Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn.
- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân.
- Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K.
- Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.
- Điều trị ARV sớm giúp bạn khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV.
- Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều 

trị HIV/AIDS liên tục suốt đời.
- Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con.
- Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân.
- Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV.
- Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau.
- Tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) giúp bạn dự phòng 

lây nhiễm HIV.
- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2022.
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2022
3. Thời gian thực hiện
 Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 từ ngày 

10/11/2022 đến ngày 10/12/2022. 
III. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành 
phố để đảm bảo thống nhất thực hiện Tháng hành động Quốc gia về phòng, 
chống HIV/AIDS năm 2022.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, 
chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc 
gia phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương, đơn vị với chủ đề “Tăng cường 
phòng, chống HIV/AIDS. 

Lựa chọn các hình thức phù hợp như: Truyền thông đại chúng, truyền thông 
qua mạng xã hội; truyền thông trực tiếp và cung cấp các tài liệu truyền thông.  
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Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của 
Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật về 
cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, phòng, chống mại dâm, phòng, 
chống mua bán người và lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi, tiếp cận phổ cập 
trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho người nghiện 
ma tuý đang chữa trị, lao động trị liệu, học tập tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh 
Hải Dương.

3. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải 
Dương kết hợp với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Hỗ trợ chính sách vay 
vốn và việc làm cho người nhiễm HIV/AIDS, người bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS, người nghiện ma túy và người hành nghề mại dâm, giúp họ sớm tái 
hòa nhập cộng đồng. 

4. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương tăng cường tổ chức tuyên 
truyền kiến thức về Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Luật phòng, chống 
HIV/AIDS và các văn bản có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS, phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm; phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức xét nghiệm sàng 
lọc HIV cho các học viên cai nghiện tại Cơ sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nội dung Kế hoạch; đôn 
đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Sở.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động truyền thông về 
công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, phòng, chống mại dâm, 
phòng, chống mua bán người lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS 
bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt là những người có hành vi nguy cơ cao, người nghiện ma túy, người bán dâm.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt 
động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm; hướng dẫn 
thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý, giúp đỡ hỗ trợ người sau cai 
nghiện, người bán dâm hoàn lương tại các xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn Cơ sở Cai nghiện ma túy tổ chức các hoạt động triển khai 
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. Tăng cường 
công tác truyền thông về các biện pháp dự phòng lây truyền HIV cho cán bộ, 
học viên và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ 
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người nhiễm HIV, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với học viên nhiễm 
HIV/AIDS; công tác quản lý, chữa bệnh, giáo dục và lao động trị liệu, tư vấn 
cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở.

2. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương 
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Tháng hành động Quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS tại đơn vị.
- Tổ chức phát động, ký giao ước thi đua; tăng cường công tác tuyên 

truyền, tư vấn, dự phòng lây truyền HIV và các bệnh truyền nhiễm cho cán bộ, 
học viên tại đơn vị.

- Tăng cường tiếp nhận học viên mới vào điều trị cai nghiện tự nguyện, 
cai nghiện bắt buộc, học viên cơ sở xã hội; tiếp tục điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, nhân sự cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng theo đúng quy định. Phối hợp tổ chức xét nghiệm sàng lọc HIV, điều trị 
HIV/AIDS cho học viên; hỗ trợ dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người 
cai nghiện ma túy.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ 

chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng hành động Quốc 
gia phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường công tác cai nghiện ma túy tự nguyện 
gia đình, cộng đồng, tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, vận động người nghiện ma túy cai 
nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; tổ chức quản lý, theo dõi, giúp 
đỡ người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng. 

Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch gửi về Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội (qua phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, địa chỉ hòm thư công vụ 
hoangthithuhuong@haiduong.gov.vn) trước ngày 13/12/2022 để tổng hợp báo 
cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- GĐ, PGĐ Quang;         
- Phòng PCTNXH;
- Cơ sở CNMT;
- PLĐTBXH huyện, TX,TP;   
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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