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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây nhiễm HIV  

từ mẹ sang con năm 2020 

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 25/5/2020 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về Triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang 

con năm 2020. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch hưởng ứng thực hiện như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. 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. 

2. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ 

sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng 

lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông, vận động và hưởng ứng 

Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

- Về nội dung tuyên truyền: 

+ Lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; 

+ Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây 

nhiễm HIV cho con; 

+ Lợi ích của của ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ, Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 

+ Lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai nhiễm HIV 

để sinh ra những đứa con khỏe mạnh; 

+ Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: Lợi ích của dự phòng sớm lây 

nhiễm HIV;  

+ Quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin; 

+ Quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và 

điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương...; 
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- Về hình thức: 

+ Tăng cường thực hiện việc tuyên truyền hưởng ứng Tháng cao điểm Dự 

phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2020 thông qua các hội nghị giao ban, 

sơ kết, hội nghị cán bộ công chức, sao gửi văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử 

VNPT - ioffice; đăng tải tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử của Sở, khẩu hiệu 

tuyên truyền trên Bảng điện tử tại trụ sở cơ quan … 

- Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 tập 

trung vào chủ đề “Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Sức khỏe cho con”. 

- Khẩu hiệu của chiến dịch (Phụ lục kèm theo) 

2. Triển khai thực hiện các hoạt động khác về Dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con  

- Giới thiệu, quảng bá 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; 

- Tổ chức, vận động các cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động 

dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. 

- Huy động sự tham gia của nam giới trong các hoạt động tại Tháng cao 

điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

- Vận động những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng tích cực 

tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, đơn 

vị mình. 

2. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Tháng cao điểm Dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa trong 

cộng đồng dân cư. 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống lây nhiễm 

HIV từ mẹ sang con năm 2020 của Sở Công Thương./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Sở Y tế);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KC và XTTM; 

- Lưu VT,VP (NK). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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Phụ lục  

 

KHẨU HIỆU CỦA CHIẾN DỊCH 

Phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2020 

 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con! 

2. Không có vi rút HIV trong máu mẹ - Không lây truyền HIV cho con. 

3. Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

4. Phụ nữ mang thai cần biết sớm tình trạng nhiễm HIV để được điều trị kịp 

thời! 

5. Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con! 

6. Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Giảm lây truyền HIV sang con! 

7. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục 

suốt đời! 

8. Điều trị thuốc ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm 

lây nhiễm HIV cho người khác! 
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