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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Hội CCB các huyện, thị, thành phố và Khối 487. 

 

Thực hiện hướng dẫn số 19/HD-CCB ngày 09/11/2022 của Trung ương Hội 

CCB Việt Nam, Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022; Kế 

hoạch số 12/KH-BATGT ngày 14/11/2022 của Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai 
về tổ chức các hoạt động “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn 

giao thông" tại Lào Cai năm 2022. 

Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp Hội triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2022 với chủ đề 
“Chấm dứt đại dịch AIDS-Thanh niên sẵn sàng” thời gian đến 10/12/2022:  

- Mở đợt sinh hoạt, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên: Luật sửa đổi bổ sung 
phòng chống HIV/AIDS, Nghị định 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống 

HIV/AIDS; Chiến lược Quốc gia phòng chống chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 
2030.  

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về con đường lây nhiễm HIV/AIDS 
là: lây nhiễm qua tiêm chích, ma tuý và qua đường tình dục "Ma túy, mại dâm tiến tới 

HIV/AIDS; ma túy, mại dâm là một trong những con đường dẫn đến tội phạm; ma 
túy, mại dâm giảm thì HIV/AIDS giảm”. 

- Động viên và khích lệ hội viên không kỳ thị với những người phơi nhiễm, tiếp 
cận người bị phơi nhiễm và những người có nguy cơ phơi nhiễm cao để tuyên truyền, 

tạo điều kiện để họ có biện pháp dự phòng và hòa nhập với cộng đồng, vận động 
người nhiễm HIV điều trị ARV.   

- Phân công cán bộ, hội viên CCB tham gia lễ phát động Tháng hành động Quốc 
gia phòng, chống HIV/AIDS. Các cấp Hội rà soát nắm chắc tình hình hội viên nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS), quan tâm động viên và 
hướng dẫn cách phòng chống lây nhiễm sang người khác và tiếp cận dịch vụ dự 
phòng và chăm sóc sức khỏe. 

2. Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 
thông" tập trung cao điểm đến ngày 20/11/2022:  

- Tập trung tuyên truyền: Những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; hậu 
quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, 
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xe máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe máy từ đó nâng cao trách nhiệm 
và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. 

Tuyên truyền: Tính mạng con người là trên hết; Đã uống rượu, bia không lái xe; 
Tuân thủ quy định về tốc độ; Không phóng nhanh, vượt ẩu; Đội mũ bảo hiểm đạt 
chuẩn khi đi trên xe mô tô xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; Thắt dây an toàn khi đi 

trên xe ô tô; Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Đi đúng phần đường, làn đường.  

- Tham gia các hoạt động: Cử cán bộ, hội viên CCB tham gia đoàn thăm hỏi, 

động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn, góp phần làm dịu bớt 
nỗi đau mất mát theo kế hoạch của đại phương. Huy động hội viên CCB tham gia các 

hoạt động và dự "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" theo kế 
hoạch của địa phương (Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban ATGT huyện 

Bảo Thắng tổ chức Lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao  thông của tỉnh 
Lào Cai vào ngày 18/11/2022 tại khu phố 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng).  

Kết thúc Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và hoạt động 
Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022; các đơn vị tổng hợp 

báo cáo Thường trực Hội CCB tỉnh trước ngày 10/12/2022 qua địa chỉ mail: 
duytansp2010@gmail.com, để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội CCB VN và 

UBND Tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở y tế); 
- Ban ATGT tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo, Hội CCB Việt Nam; 
- Lưu: VT, TG. 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Thông 
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