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                  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống 

tệ nạn ma tuý, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể 

và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 của Ủy 

ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và 

hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12); Uỷ ban Quốc gia phòng, 

chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phát động trong cả nước 

Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 từ ngày 10/11 đến 

ngày 10/12/2021. Do dịch COVID-19 đã và đang tác động lên mọi mặt kinh tế, xã 

hội bao gồm cả việc ứng phó với HIV/AIDS, vì vậy năm 2021 Việt Nam chọn chủ 

đề Tháng Hành động là “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19” (Kế hoạch kèm theo). 

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

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm) đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám 

sát các hoạt động của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp 

với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị trong tình hình dịch Covid-19. 

Kết thúc Tháng Hành động, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục  Phòng, chống 

HIV/AIDS; Số 8 Phố Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội) trước ngày 20/12/2021 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chủ tịch 

Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTT Vũ Đức Đam-Chủ tịch UBQG (để b/c); 

- Các thành viên UBQG (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, AIDS. 

 

KT. CHỦ TỊCH UỶ BAN  
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BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

Nguyễn Thanh Long 
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