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V/v triển khai Tháng hành động                       

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 

Bắc Kạn, ngày           tháng 11 năm 2019 

 

   Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao đôṇg huyêṇ, thành phố; 

- Các Công đoàn ngành điạ phương; 

- Các Công đoàn cơ sở trưc̣ thuôc̣ LĐLĐ tỉnh; 

- Các Công đoàn cơ sở thuôc̣ ngành TW đóng trên điạ bàn tỉnh. 
 

Căn cứ Văn b ản số 373/BTGTLĐ, ngày 30/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao 

động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai Tháng hành đôṇg quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2019, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tham mưu với cấp uỷ, 

phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, như sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông vận động hưởng ứng Tháng 

Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 tới đoàn viên, CNVCLĐ với 

chủ đề “ Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS” phù hợp với điều kiện thực tế của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

Tổ chức tập huấn phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, 

CNVCLĐ và lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, ngừa AIV/AIDS với các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề, căng treo băng rôn, khẩu hiệu…; viết tin, bài phản ánh về các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương, đơn vị đăng tải trên các Bản tin, Trang 

thông tin điện tử của ngành, cơ quan, đơn vị và Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh. 

2. Tham gia cùng chính quyền đồng cấp tổ chức Lê ̃phát đôṇg, diêũ hành, kiểm 

tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2019  

3. Thời gian thực hiện: 01 tháng (từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019) 

4. Khẩu hiệu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS năm 2019 

- 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! 

- Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.   

- Điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm 

HIV cho người khác! 

- 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 trong 3 tháng đầu 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 phònglây nhiễm HIV! 

- Cộng đồng chung tay – Kết thúc ngay dịch AIDS! 

- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2019! 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2019. 

- Dự phòng và điều trị HIV/AIDS – Không để ai bỏ lại phía sau! 

- Toàn dân dồn tổng lực để kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam! 

Kết thúc Tháng hành động, đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 11/12/2019.  

 
 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có Tdoffice (t/h);                          

* Gửi bản điêṇ tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Website LĐLĐ tỉnh 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

Bùi Minh Thanh 
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