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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

           Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Công văn số 741/BCĐ-AIDS ngày 25/5/2019 của Ban chỉ đạo phòng 

chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Nam Định về việc Phát 

động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con, tiến tới mục tiêu “giảm tỉ lện trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 

2020” (theo file đính kèm). 

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con năm 2020 từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020 với chủ đề: “Điều trị 

thuốc ARV sớm cho mẹ - sức khỏe cho con” thiết thực, hiệu quả, nhân văn, phù hợp 

với tình hình của địa phương, đơn vị. 

3. Tích hợp, lồng ghép các nội dung về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con năm 2020 vào nội dung dạy học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt 

hè của học sinh, sinh viên. 

4. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương hưởng ứng 

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

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC     
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 
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