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Số: 14 /2003/CT.UB        TX Vĩnh Long, ngày   4    tháng 8  năm 2003


CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS.

	Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai và đã thu được một số kết quả khả quan: hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS được hình thành và sớm đi vào hoạt động; các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực y tế được triển khai đồng bộ;  nhận thức về HIV/AIDS và công tác phòng, chống của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực... Tuy nhiên,  đại dịch HIV/AIDS đang có chiều hướng gia tăng ở nước ta, diễn biến của dịch ngày càng phức tạp về quy mô, diện mắc và hình thái lây truyền. Đến nay, toàn quốc đã phát hiện được trên 66.500 trường hợp nhiễm, trong đó có hơn 10.000 trường hợp tiến triển thành AIDS và gần 6.000 trường hợp tử vong do AIDS. Riêng tỉnh Vĩnh Long, đến thời điểm 30/6/2003 đã có 1.028 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 209 trường hợp đã chuyển sang AIDS và 162 trường hợp tử vong do AIDS. Năm 2003, Vĩnh Long được Trung ương đưa vào một trong 40 tỉnh thực hiện giám sát trọng điểm HIV/AIDS.
	
	Thực hiện Chỉ thị số 02/2003/CT.TTg ngày 24/02/2003 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

	1. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, các đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình, báo chí để tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn nhận thức của cộng đồng theo hướng cảm thông, chia sẻ, không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tránh tâm lý sợ hãi trong nhân dân; gia đình thương yêu, chăm sóc người thân bị nhiễm HIV/AIDS; giáo dục lối sống lành mạnh, thực hành và duy trì các hành vi tình dục và tiêm, chích an toàn trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ.

	2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở Y tế, sở Tài chánh - Vật giá, sở Lao động Thương binh & Xã hội, Ủy ban Dân số Gia đình & Trẻ em nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý trẻ em, người mại dâm, người nghiện ma tuý bị lây nhiễm HIV/AIDS đang ở trong các cơ sở giáo dưỡng, giáo dục, trại giam, trại tạm giam và nhà tạm giữ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp dự phòng có hiệu quả nhằm giảm sự lây nhiễm HIV/AIDS từ các nhóm người có nguy cơ cao ra cộng đồng.

	3. Sở Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, sở Y tế, sở Tài chánh - Vật giá, Ủy ban Dân số Gia đình & Trẻ em nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý, chăm sóc, giáo dục đối với trẻ em, người mại dâm, người nghiện ma tuý bị lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng; chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội ở tất cả các huyện, thị xã phối hợp với cơ quan y tế cùng cấp quản lý, tư vấn, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng và trong các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm Hành chính, Trung tâm Bảo trợ Xã hội.

	4. Sở Kế hoạch & Đầu tư, sở Tài chánh - Vật giá chịu trách nhiệm thẩm định dự toán và cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí cho các hoạt động của chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch ngân sách được Chính phủ phê duyệt hàng năm; ưu tiên đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và các biện pháp can thiệp ở cộng đồng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

	5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở Y tế và các ngành có liên quan đưa vào chương trình với nội dung phù hợp về phòng, chống HIV/AIDS và tổ chức giảng dạy trong tất cả các loại trường học.

	6. Sở Y tế có trách nhiệm:
	- Củng cố, kiện toàn tổ chức phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thống nhất một đầu mối, nhằm đạt hiệu quả cao trong chỉ đạo và hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
	- Tăng cường các hoạt động can thiệp giảm thiểu tác hại, hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác giám sát dịch tễ HIV/AIDS, an toàn truyền máu, điều trị, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tăng cường phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua các dịch vụ y tế.
	- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. 
	- Chủ trì, phối hợp với sở Tư pháp và các ngành có liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và có những kiến nghị về Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

	7. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh, các đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về sở Y tế tổng hợp để báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

	Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
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