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KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022, Thông tư liên tịch số 

20/2010/TTLT-BTTTT-BYT ngày 20/8/2010 của liên bộ Bộ Thông tin và Truyền 
thông và Bộ Y tế hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên 

đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử 
đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, Sở Thông 

tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 
HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS để giảm số người nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm 

dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm sự tác động của dịch HIV/AIDS 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, 
chống HIV/AIDS; ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng các chương trình phát 

thanh, truyền hình, tin bài trên báo in, báo điện tử về phòng, chống HIV/AIDS 
nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, 

góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, xã hội, bảo đảm việc triển kinh tế 
- xã hội hiệu quả. 

3. Công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cần được tổ 

chức đồng bộ, thống nhất, với nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp từng 
đối tượng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước; Luật phòng, chống HIV/AIDS, Tháng hành động Quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS năm 2022 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS nhằm góp phần 

nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là những người nằm trong nhóm nguy 
cơ lây nhiễm cao về cách phòng, tránh lây nhiễm HIV/AIDS; thay đổi nhận thức 

của cộng đồng để hạn chế kỳ thị, phân biệt, đối xử với những người có HIV/AIDS; 
thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ và giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS. 

- Tuyên truyền các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra trong năm 2022 nhằm thực hiện 

tốt việc phòng, chống HIV/AIDDS trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các 

nội dung thực hiện phòng, chống HIV/AIDDS trên địa bàn tỉnh.  
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- Tổ chức các sự kiện truyền thông như Tháng hành động Quốc gia phòng, 
chống HIV/AIDS, Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

- Sản xuất, nhân bản các tài liệu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. 

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/3/2022 của 
UBND tỉnh Lào Cai phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Duy trì thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền trên bản tin, hệ thống thông tin điện tử trên internet (báo/ 
trang TTĐT, mạng xã hội), hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động, tờ rơi, tờ 
gấp, ấn phẩm... 

- Thông qua các buổi tuyên truyền miệng, tập huấn,… 

3. Tần suất của từng thể loại tuyên truyền 

3.1. Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ưu tiên thực hiện sản xuất, 
phát sóng bằng các hình thức sau:  

3.1.1. Hình thức tin tức: 

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 20 giây/lần phát sóng; 

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 01 lần trong ngày diễn ra sự kiện; 

c) Thời điểm phát sóng: Đưa vào chương trình thời sự trong ngày diễn ra sự 

kiện. 

3.1.2. Hình thức phóng sự, phim tài liệu: 

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 05 phút/lần phát sóng; 

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 01 lần/quí; 

c) Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. 

3.1.3. Hình thức giao lưu, tọa đàm: 

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 30 phút/lần phát sóng; 

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 06 tháng/1 lần; 

c) Thời điểm phát sóng: trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. 

3.1.4. Hình thức chạy chữ trên màn hình: 

a) Số lượng ký tự tối thiểu: 30 ký tự/ lần chạy; 

b) Tần suất chạy chữ: Tối thiểu 2 lần/tuần; 

c) Thời điểm chạy: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. 

1.3.5. Hình thức cổ động tuyên truyền: 

a) Thời lượng phát sóng: Tối thiểu là 15 giây/lần phát sóng; 

b) Tần suất phát sóng: Tối thiểu 03 lần/tháng; 

c) Thời điểm phát sóng: Trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 23h00. 
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1.3.6. Ngoài việc thực hiện các quy định về thời điểm, thời lượng phát sóng 
nêu trên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tần suất phát sóng trong 

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm.  

3.2. Đối với Báo Lào Cai 

Thực hiện sản xuất tin bài trên báo in, báo điện tử:  

3.2.1. Đối với báo in (Báo Lào Cai thường kỳ, Báo Lào Cai cuối tuần, Báo 
dành cho đồng bào dân tộc) 

a) Hằng tuần có tối thiểu 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS. 

b) Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  có 01 chuyên 

mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. 

3.2.2. Đối với Báo Lào Cai điện tử 

a) Hằng tuần đưa tin, ảnh về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

b) Hằng tháng có những bài viết phản ánh về công tác phòng, chống 

HIV/AIDS; 

c) Hằng quý có 01 chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. 

d) Trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS có tối thiểu 02 

chuyên mục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS . 

3.2.3. Vị trí đăng trên báo in và báo điện tử 

Các nội dung, thông tin tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS được đăng 

trên trang y tế sức khoẻ hoặc văn hóa xã hội của báo hoặc trên chuyên mục riêng 
về phòng, chống HIV/AIDS của báo. 

3.3. Đối với Tạp chí Phansipăng  

a) Mỗi số có 01 tin hoặc 01 bài truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. 

b) Hai tháng có 01 chuyên mục về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. 
Số tạp chí đã đăng chuyên mục thì không bắt buộc phải thực hiện theo quy định 

điểm a) điều này. 

3.4. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, 

thành phố, thị xã; Đài truyền thanh cấp xã 

Tiếp phát sóng các chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản 
xuất, phát sóng tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS. 

4. Cung cấp thông tin cho báo chí 

4.1. Cơ quan cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho báo chí 

a) Người phát ngôn của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. 

b) Đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS được Sở Y tế ủy quyền, giao 

nhiệm vụ. 

4.2. Nội dung cung cấp thông tin 

a) Các nội dung về thông tin theo quy định tại Điều 10 của Luật phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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b) Số liệu về tình hình nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. 

4.3. Chế độ cung cấp thông tin 

4.3.1. Cung cấp thông tin định kỳ: 

a) Tuần đầu hằng tháng, hằng quý; 

b) Tại các buổi họp báo, giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo tổ chức. 

4.3.2. Cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất hoặc do yêu cầu của các 
cơ quan báo chí: 

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng 
liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi thẩm quyền quản 

lý của cơ quan mình, Sở Y tế cung cấp cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin 
trực tiếp qua các cuộc giao ban báo chí hoặc gặp mặt báo chí; 

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí  có 

yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp các thông tin, các sự kiện liên quan đến 
phòng, chống HIV/AIDS. 

4.3.3. Hình thức cung cấp thông tin 

Tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầu hoạt động, thông tin về HIV/AIDS sẽ được 
cung cấp qua các hình thức sau: 

a) Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: https://syt.laocai.gov.vn. 

b)  Bản tin của Sở Y tế (Bản tin Sức khỏe Lào Cai; Bản tin Dân số và Phát 
triển). 

c) Gửi văn bản đến các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí có liên 
quan. 

d) Họp báo, gặp mặt, giao ban báo chí. 

e) Mời đại diện báo chí tham gia các sự kiện, các hoạt động do Sở Y tế tổ 
chức. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 
HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan báo 

chí địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự tiếp cận của người dân với thông 
tin về phòng chống HIV/AIDS tại các văn bản định hướng công tác tuyên truyền 

hàng tháng. 

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 103/KH-
UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 

Lào Cai năm 2022. 

- Thẩm định và cấp giấy phép xuất bản tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm, tài liệu không 

kinh doanh nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 
HIV/AIDS... 
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- Thực hiện tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS trên Cổng 
thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử 

Sở Thông tin và Truyền thông.  

2. Các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền 

Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền Kế hoạch 

số 103/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai phòng, chống 
HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022 và nội dung Kế hoạch này. 

Nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về cách phòng, tránh lây 
nhiễm HIV/AIDS; thay đổi nhận thức của cộng đồng để hạn chế kỳ thị, phân biệt, 

đối xử với những người có HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ và 
giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS. 

3. Đề nghị Sở Y tế 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các 
sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn chủ động cung cấp thông tin về cách phòng, 

tránh lây nhiễm HIV/AIDS, để cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí 
định kỳ hằng tháng. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các nội dung thực 

hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai phòng, 
chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022 và nội dung Kế hoạch này. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên 
truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực 
quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, 

phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư về Kế 
hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai phòng, chống 

HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS 
tỉnh Lào Cai năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở Y tế; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh; Tạp chí Phansipăng; 
- Cổng TTĐT tỉnh và các cổng thành phần; 
- Các bản tin; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 
 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng Dũng 
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