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       Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 7741-CV/TWĐTN-BTG, ngày 17/8/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về việc “Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên về kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua, không kỳ 

thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại gia đình, cộng đồng, nơi học tập, làm 

việc; tuyên truyền mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 

2030 là “Khi số người nhiễm HIV được phát hiện mới đạt mức dưới 1.000 trường 

hợp/năm; tỷ lệ người nhiễm HIV tử vong liên quan đến HIV/AIDS dưới 1,0/100.000 

dân; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2% trước năm 2030”. 

2. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên thông qua các 

phương tiện truyền thông đại chúng, công nghệ số, đặc biệt là thông qua các mạng 

xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Viber, …; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể 

thao. Huy động sự tham gia của người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trong 

cộng đồng dân cư tham gia vào công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. 

3. Phối hợp vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn 

dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. Kịp thời có hình thức biểu dương, nhân rộng các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác phòng, 

chống HIV/AIDS trong thanh thiếu niên. 

4. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống 

HIV/AIDS; huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân, các tổ chức xã hội 

trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS là trẻ em, nữ thanh niên từng bị 

xâm hại tình dục, buôn bán qua biên giới. 



5. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đấu tranh phòng, 

chống ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần giảm nguy cơ nhiễm HIV/AIDS. Duy trì các 

đội hình thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên tại 

Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư; duy trì hoạt động mô hình “Địa bàn không ma 

túy”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có 

thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai  thực hiện tốt. 
 

 

 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Ban Tuyên giáo TWĐ; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT, BTG. 

BÍ THƯ 

 
 

 
 

 

 

Trần Trí Cường 
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