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Quảng Trị, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

V/v hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 

 

 

 
 

Kính gửi:   

- Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố; 

- Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

- Các công đoàn khối trực thuộc trung ương.  

   

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 

(10/11/2021 – 10/12/2021), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn 

trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền, tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) và Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 với chủ đề “Tăng cường 

phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19” (từ ngày 10/11/2021 – 

10/12/2021), phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương 

và diễn biến của dịch Covid-19.  

2. Bám sát nội dung kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2021 của UBND tỉnh, căn cứ định hướng của cấp ủy Đảng, phối hợp 

với chuyên môn tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, trang Website, Fanpage Công đoàn các cấp... nhằm tuyên truyền rộng 

rãi đến đoàn viên, người lao động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS.  

3. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền trực 

quan tại trụ sở đơn vị như: treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy bảng điện tử ....  

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 

2021 của UBND tỉnh được đăng tải kèm theo công văn này trên Website Công đoàn 

Quảng Trị (địa chỉ: http://congdoan.quangtri.gov.vn/).  

 

 

http://congdoan.quangtri.gov.vn/


Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; các 

công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, các công đoàn khối trực thuộc trung 

ương nghiên cứu triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động tỉnh 

Quảng Trị qua Ban Công tác cơ sở trong báo cáo tháng./. 

 

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH  
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;                                

- Lưu: VT, CTCS. 

 
 

 

 

 
 Nguyễn Thị Thu Hà 
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