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Số:         /SGDĐT- GDTrH-GDTX 
V/v hưởng ứng Tháng hành động quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk,  ngày        tháng 11 năm 2021 
 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Trường CĐSP Đắk Lắk; Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật. 

 

Thực hiện Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/11/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2021 (gọi tắt là Tháng hành động), Sở GDĐT yêu cầu các đơn 

vị triển khai thực hiện những nội dung cụ thể sau: 

1. Thời gian triển khai Tháng hành động: Từ ngày 10/11/2021 đến hết 

10/12/2021. 

2. Chủ đề Tháng hành động: “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19”. 

3. Công tác truyên truyền 

a) Truyền thông qua mạng xã hội: Tăng cường truyền thông về phòng,  chống 

HIV/AIDS trên cổng thông tin điện tử, Website, phát thanh của cơ quan, trường học; 

trên hệ thống zalo, Fanpage, Facebook…của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; 

các chương trình, tọa đàm, giao lưu… 

b) Truyền thông trực tiếp: Treo băng rôn, áp phích tuyên truyền; lồng ghép 

tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt các câu lạc bộ, 

tổ, đội nhóm trong trường học; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống 

HIV/AIDS bằng hình thức thi viết hoặc thi trực tuyến. 

 4. Khẩu hiệu tuyên truyền: Theo nội dung của Phụ lục 2 tại Kế hoạch ban 

hành kèm theo Công văn số 9033/BYT-UBQG50 ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế (gửi 

kèm theo Công văn này). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Kết quả thực hiện của các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua email nội bộ phòng 

GDTrH-GDTX) chậm nhất ngày 30/11/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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