
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SVHTTDL-QLVHGĐ Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021
V/v triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về 

tăng cường lãnh đạo công tác phòng, 
chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch 
bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

   Kính gửi:
- Các phòng Quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa  - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa - Thông tin- 
Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2612/BVHTTDL-BCĐDS ngày 26/7/2021 của 
Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai Chỉ thị của 
Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới 
chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch yêu cầu các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 
phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, 
Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện:
- Tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống
HIV/AIDS đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động  trong cơ quan, 
đơn vị.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống 
HIV/AIDS trong các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hằng năm.

- Thông qua các chương trình, sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao trưng 
bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để 
lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống 
HIV/AIDS đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS 
trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, 
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chống dịch HIV/AIDS; Tăng cường mối liên kết giữa gia đình- nhà trường- xã 
hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể 
thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống
HIV/AIDS.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào các hoạt 
động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư 
văn hoá, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là một tiêu chí để đánh giá
hoạt động của chính quyền, đoàn thể, đảng viên trong xây dựng cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lồng ghép thực hiện công tác tuyên 
truyền phòng, chống HIV/AIDS theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của 
Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới 
chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Phòng Quản lý văn hóa và 
Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: số 73 - Bạch Đằng, 
thành phố Hải Dương; email: buitrangsvh@gmail.com trước ngày 30 tháng 
11 hằng năm, để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo 
quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TU (để báo cáo);
- Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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