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                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
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Ngày 03/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 

598-CV/ĐUK chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền 

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh 

AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 (viết tắt là Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành trong 

tháng 9/2021. 

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo công tác 

phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước 

năm 2030 (viết tắt là Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối thực hiện nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (có gửi 

kèm theo) và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống HIV/AIDS đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động bằng các hình thức phù hợp. 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống 

HIV/AIDS và các hoạt động tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan 

đến HIV/AIDS đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, nhất là 

đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong các Trường cao đẳng; qua đó nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân 
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đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó thường xuyên chỉ đạo các đoàn 

thể tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đa 

dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm (tuyên truyền trên mạng xã hội, qua hệ thống thông 

tin cơ sở; kết hợp trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục, trong các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

đoàn thể; lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với tuyên 

truyền về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới, giáo dục sức khỏe tình dục, 

sức khỏe sinh sản, giáo dục gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững…). 

3. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phù hợp (theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 

82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện và 

tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả khi có yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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