
               
 

Kính gửi:  

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

          

 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 28/5/2019 của Ban Chỉ đạo 138 
tỉnh về triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 
2019 (Từ ngày 01/6/2019 – 30/6/2019); Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 30/5/2019 
của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về Tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống 
ma tuý” năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến 30/6/2019); Sở Thông tin và Truyền 
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 
con năm 2019 

Tuyên truyền Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 
năm 2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến 30/6/2019) với chủ đề “Mẹ không có HIV - Con 
không nhiễm HIV”, nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của 
toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỉ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% 
vào năm 2020” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Đồng thời nâng cao nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ 
tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và 
điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm. 

Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét 
nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 
con và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con sẵn có tại địa phương, đơn vị, bao gồm cả các dịch vụ chuyển tiếp, 
chuyển tuyến phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ để họ dễ dàng tiếp cận 
và sử dụng. 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát 
sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo 
điện tử trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Phản ánh 
kịp thời, đầy đủ các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Biểu dương những cá 
nhân, tập thể điển hình; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

2. Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2019  
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Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 
động phòng, chống ma tuý năm 2019 (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2019), Ngày 
Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 
26/6/2019), nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy tinh thần trách nhiệm 
của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và quần chúng Nhân 
dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý; tăng cường giáo dục kiến thức pháp 
luật về ma túy, đặc biệt là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng 
thần, tân dược gây nghiện mới một cách sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Đa 
dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng loại địa bàn, 
từng nhóm đối tượng. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nhóm đối tượng có 
nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, Nhân dân ở các tuyến, địa bàn 
trọng điểm về ma tuý như các tuyến, địa bàn, khu dân cư phức tạp về ma túy, các 
địa bàn biên giới, cửa khẩu, khu vực vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh kinh tế khó 
khăn, trình độ dân trí thấp dễ bị các đối tượng phạm tội dụ dỗ, lôi kéo; … để nâng 
cao nhận thức về tính chất nguy hiểm, hậu quả tác hại của ma tuý đối với bản thân, 
gia đình và xã hội; từ đó chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các đối 
tượng, đường dây hoạt động phạm tội về ma túy. 

 Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố 
trong Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2019. Biểu dương kịp thời các 
cá nhân, gia đình, khu phố, thôn, xóm, bản, làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học… có nhiều thành tích trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ 
nạn ma tuý. 

3. Tuyên truyền Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 29/5/2019 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn 
Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố  

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 
Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyên truyền gửi về Sở Thông tin và Truyền 
thông trước ngày 02/7/2019 (đối với tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống 
ma túy) và trước ngày 10/7/2019 (đối với tuyên truyền Tháng cao điểm Dự phòng 
lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019) để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

(Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU được gửi kèm trên eOffice và đăng tải trên 
Trang Thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản Chỉ đạo điều hành) 

 KT. GIÁM ĐỐC 
  Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                       
- Lãnh đạo Sở; 
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải); 

 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
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