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KẾ HOẠCH
TH NG H NH ĐỘNG QU C GIA PHÒNG CH NG
HIV/AIDS” NĂM 2021
Căn cứ Công văn số 3274/SGDĐT-CTTT ng 22 tháng 11 năm 2021 của
Sở Giáo dục v Đ o tạo v
hoạch tri n hai “Tháng h nh ng quốc gia
ph ng chống HIV AIDS” năm 2021 trên ịa b n th nh phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Công văn số 1487 GDĐT-YT ng 24 tháng 11 năm 2021 của
Ph ng Giáo dục v Đ o tạo v
hoạch tri n hai “Tháng h nh ng quốc gia
ph ng chống HIV AIDS” năm 2021 trên ịa b n quận.
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch tổ chức thực hiện n i dung sau:
1. Tổ chức tri n khai tại ơn vị “Tháng h nh ng quốc gia ph ng chống
HIV/AIDS” năm 2021 với chủ : “Tăng cường ph ng chống HIV AIDS trong
bối cảnh ại dịch Covid-19”.
2. Thời gian tu ên tu n: từ ng 10 tháng 11 n ngày 10 tháng 12 năm
2021.
3. N i dung tu ên tu n:
mạnh giáo dục tru n thông tu ên tru n v
công tác ph ng chống HIV AIDS trong cán b quản lý giáo viên nhân viên phụ
hu nh v học sinh tại ơn vị, n i dung cụ th :
- Đơn vị sử dụng Internet cổng thông tin iện tử trang mạng xã h i
phổ
bi n Luật Ph ng chống HIV AIDS các văn bản qu phạm pháp luật v các qu
ịnh mới liên quan n ph ng chống HIV AIDS trong ó có Luật sửa ổi bổ
sung m t số i u của Luật ph ng chống HIV/AIDS; Nghị ịnh số 63 2021 NĐCP ng 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ qu ịnh chi ti t thi h nh Luật sửa
ổi bổ sung m t số i u Luật ph ng chống nhiễm vi rút gâ ra h i chứng su
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV AIDS).
- Đ mạnh tu ên tru n lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV vận ng
những người có h nh vi ngu cơ cao i xét nghiệm HIV ịnh ỳ.
- Ti p tục tu ên tru n phổ bi n lợi ích của việc ti p cận sớm các dịch vụ
chăm sóc i u trị HIV AIDS; lợi ích của i u trị b ng thuốc háng vi rút (ARV);
lợi ích của i u trị dự ph ng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) v i u trị dự ph ng
sau phơi nhiễm (PEP); lợi ích i u trị dự ph ng lâ tru n HIV từ m sang con
hu n hích người nhiễm HIV tham gia i u trị ARV nga hi bi t m nh nhiễm
ổn ịnh sức h e dự ph ng lâ nhiễm HIV.
- Tu ên tru n thông iệp “ hông phát hiện
hông lâ tru n (
)”
người nhiễm HIV ti p cận sớm dịch vụ i u trị thuốc háng vi rút (ARV) tuân thủ
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i u trị tư vấn tuân thủ i u trị ARV xét nghiệm tải lượng vi rút ịnh ỳ v hi u
ý ngh a của tải lượng vi rút dưới ngư ng phát hiện.
- Đ mạnh tu ên tru n lợi ích của bảo hi m t cho người nhiễm
HIV AIDS tham gia c ng như sự c n thi t mức óng mức hưởng v thủ tục tham
gia c ng như cách sử dụng bảo hi m t hi hám chữa bệnh HIV AIDS.
- Tru n thông giảm ỳ thị phân biệt ối xử với người nhiễm HIV AIDS v
người thân của họ d nh cho các cán b nhân viên t giáo viên nhân viên phụ
hu nh học sinh người nhiễm HIV người dân nói chung
việc bảo mật theo
hướng b nh thường hóa chính l góp ph n giảm ỳ thị phân biệt ối xử của c ng
ồng d nh cho người nhiễm HIV v bị ảnh hưởng bởi HIV AIDS.
- Tác hại của ma tú mại dâm với việc lâ nhiễm HIV AIDS trong c ng
ồng các i n thức v biện pháp tự ph ng tránh lâ nhiễm HIV AIDS.
- Qu n v ngh a vụ của người nhiễm HIV AIDS tham gia vào phòng,
chống HIV AIDS giúp
người nhiễm HIV AIDS sống ho nhập c ng ồng vận
ng cán b quản lý giáo viên học sinh ủng h v chăm sóc người nhiễm
HIV/AIDS.
- Ti p tục du tr giáo dục sức h e sinh sản v ph ng chống HIV/AIDS
thông qua giảng dạ tích hợp v o các môn Ngữ văn Sinh học Địa lý Giáo dục
công dân... Gắn n i dung giáo dục tu ên tru n v ph ng chống HIV AIDS trong
việc thực hiện các cu c vận ng phong tr o thi ua của ơn vị.
- Tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị của nh trường
trong công tác ph ng chống HIV/AIDS. â dựng lực lượng Đo n viên Đ i viên
tại ơn vị thật sự vững mạnh
l m n ng cốt trong công tác ấu tranh tu ên
tru n giáo dục ph ng chống HIV/AIDS v các tệ nạn xã h i xâm nhập v o
trường học.
- Thường xu ên tổ chức các hoạt
ng tu ên tru n v tác hại của
HIV/AIDS với nhi u h nh thúc phong phú sáng tạo như: sinh hoạt chu ên
văn
nghệ ti u ph m v tranh tu ên tru n xé giấ dán tranh chi u phim tờ rơi áp
phích... vui tươi sinh ng n m thu hút sự tham gia ng ảo của học sinh.
- Hưởng ứng Ng th giới ph ng chống HIV AIDS (01 12 2021) b ng hành
ng trực tu n thi t thực với h u hiệu hưởng ứng Tháng hành ng Quốc gia
ph ng chống AIDS năm 2021 từ ng 10/11/2021 n ng 10/12/2021 với n i
dung sau: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành
ng quốc gia ph ng chống
HIV AIDS năm 2021!” hoặc “Ph ng chống HIV AIDS trong ại dịch COVID-19:
hông ai bị b lại phía sau”.
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch tri n hai v thực hiện nghiêm túc “Tháng
h nh ng Quốc gia ph ng chống HIV AIDS” năm 2021./.
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