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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 13 / CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 20 tháng 7 năm 1995

CHỈ THỊ
Thực hiện pháp lệnh: " Phòng chống nhiễm virus 
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)”

	Nhiễm HIV/AIDS đang tiếp tục phát triển trên thế giới và trong nước; đại dịch này đã trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, đòi hỏi phải huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia công tác phòng chống đối với những biện pháp đồng bộ và có hiệu quả. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương và biện pháp tích cực về công tác phòng chống AIDS, xem đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thời gian gần đây, tỉnh ta đã phát hiện một số trường hợp nhiễm HIV/AIDS; tình trạng này đã đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế,  xã hội của tỉnh nhà.
	Thời gian qua công tác phòng chống AIDS của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để có thể ngăn chặn nguy cơ này trên địa bàn tỉnh; nhiều cơ quan chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác này cả giáo dục, tổ chức và chuyên môn kỹ thuật.
	Để thực hiện tốt pháp lệnh "Phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)" Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh những công việc sau đây:
	1/ Ủy ban phòng chống AIDS xây dựng kế hoạch thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh trình UBND tỉnh quyết định; kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền giáo dục thường xuyên và đa dạng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS trong toàn xã hội, nhất là thanh niên nam nữ và những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, để tạo chuyển biến trong thế hệ trẻ và nhân dân, giúp mọi người có ý thức đầy đủ trong việc tự bảo vệ cho mình và cho toàn xã hội.
	2/ Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải xây dựng chương trình hành động phòng chống nhiễm HIV/AIDS phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình, xem đây là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; đồng thời cần kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS với công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trước hết là tệ nạn nghiện hút, tiêm chích ma tuý, và mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh.
	3/ Sở y tế có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở y tế của Nhà nước và tư nhân bảo đảm nghiêm ngặt công tác vô trùng các dụng cụ y tế trong các bệnh viện và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đặc biệt cần làm tốt công tác vô trùng các khoa ngoại, khoa răng hàm mặt, cơ sở chăm sóc và điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, tiếp nhận máu và truyền máu, đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về AIDS trong toàn ngành y tế đặc biệt là y tế cơ sở. Ngoài ra, sở y tế và Sở Lao động thương binh - xã hội phải có sự phân công cụ thể và phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc chăm sóc, điều trị quản lý các đối tượng nhiễm HIV/ AIDS trong thời gian tập trung giáo dục cai nghiện và khi hoà nhập với cộng đồng.
	4/ Ngoài việc tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Sở văn hoá thông tin cần kết hợp với các đoàn thể và những đơn vị có liên quan, đưa công tác phòng chống HIV/AIDS vào chương trình      “xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hoá" nhằm tạo cho mọi tầng lớp nhân dân có ý thức tốt trong việc ngăn chặn đại dịch này.
	Công tác phòng chống HIV/AIDS đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, đòi hỏi phải chỉ đạo giải quyết ở từng địa phương, từng cơ sở. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác này.
	Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các ngành các cấp báo cáo về UBND tỉnh để  kịp thời chỉ đạo.
 3

 Nơi nhận:
- Các sở, ban ngành Tỉnh 
- CT, PCT.UBT
- BLĐVP.UBT
- Các khối NC
- Lưu: 
                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                     KT. CHỦ TỊCH
                    PHÓ CHỦ TỊCH

                     (Đã ký)

                   NGUYỄN THANH HÙNG

