
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY 
V/v triển khai Kế hoạch tổ chức 

Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày       tháng  11  năm 2022 

     Kính gửi: 

- Các Sở, ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 6059/BYT-AIDS ngày 26/10/2022 của Bộ Y tế, về việc 

triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 2714/QĐ- UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. 

Để triển khai kế hoạch Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu 

quả trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp ngành Y tế thực hiện 

các nội dung như sau:  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng tại đơn vị, địa phương về hoạt động Thàng hành động 

phòng, chống HIV/AIDS (đính kèm Kế hoạch số 3529/KH-SYT ngày 04/11/2022 

của Sở Y tế). 

2.  Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp, hướng dẫn các đơn vị 

triển khai khi có yêu cầu, đồng thời tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi về sau 

khi kết thúc, tham mưu Sở Y tế báo cáo theo quy định.   

Trong thời gian triển khai nếu các đơn vị có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

thông tin về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), số điện thoại liên hệ: 0919.272.830 

(CN. Hạnh) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời. 

Trân trọng kính chào./.  

 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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