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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm;  

phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 

  
 

 Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2022; Kế hoạch số 

65/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện 

công tác phòng chống mại dâm năm 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng 

Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ 

về các kiến thức phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; gắn các hoạt động tuyên 

truyền phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS với thực hiện Cuộc vận động rèn luyện 

phẩm chất đạo đức phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", "Xây dựng 

gia đình 5 không, 3 sạch ". 

 2. Tiếp tục hướng dẫn các cấp Hội xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền 

thông hiệu quả trong công tác phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS gắn với các mô 

hình "Dân vận khéo". Tăng cường các hoạt động, hỗ trợ đối tượng mại dâm, chăm 

sóc người nhiễm HIV/AIDS, nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với đối 

tượng mại dâm và người nhiễm HIV/AIDS tái hòa nhập cộng đồng. 

 3. Công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm; HIV/AIDS phải được tiến 

hành thường xuyên, liên tục, gắn với tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, 

Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không 

phạm tội và mắc TNXH", và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh 

quốc phòng của địa phương. 

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong công tác phòng chống mại dâm; phòng chống HIV/AIDS gắn với thực 

hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Công an và Hội LHPN về "Quản lý, giáo dục 

người thân trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội", Chỉ thị số 07-

CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, 

chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 

2030”, thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

gắn với phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn xã hội; Cuộc vận 

động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận 

động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm 
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đang", phòng chống lừa đảo qua thư điện tử, các trang mạng xã hội; xây dựng môi 

trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. 

 2. Tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, 

chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” tới cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân 

cộng đồng, gắn các hoạt động tháng cao điểm dự phòng lây truyền từ mẹ sang con 

(từ 01/6 - 30/6) và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS.  Phối hợp, 

nắm bắt, tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ bị ảnh hưởng, bị nhiễm HIV tham gia 

các chương trình, dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV, trong đó 

chú trọng tuyên truyền  lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm 

sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV, các kiến thức dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con.  

 3. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối 

sống cho nữ thanh, thiếu niên, quản lý người phạm tội, thanh thiếu niên hư và phụ 

nữ mãn hạn tù; cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng, chống mại dâm và phòng 

chống lây nhiễm HIV/AIDS, các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là hiếp 

dâm trẻ em cho cán bộ, hội viên và người bán dâm, nhằm giảm thiểu nguy cơ phát 

sinh tệ nạn mại dâm và lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.  

4. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội 

phạm môi giới, chứa, tổ chức hoạt động mại dâm, mua bán người, xâm hại tình dục 

trẻ em với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, đồng thời vận động hội viên 

phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tình dục an toàn, hạn chế nguy cơ bị 

mua bán, bị ép buộc làm mại dâm của người lao động khi di cư, tìm việc làm, cảnh 

giác với các cơ sở hoạt động mại dâm trá hình như dưới mọi hình thức như: nhà 

nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke.  

5. Tiếp tục triển khai xây dựng, thành lập mới và duy trì các hoạt động câu 

lạc bộ, mô hình lồng ghép phòng, chống mại dâm; HIV/AIDS có hiệu quả như: mô 

hình "Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã 

hội", "Gia đình hạnh phúc, bền vững"… nhằm xây dựng thế trận phòng, chống mại 

dâm; phòng chống HIV/AIDS ngay từ cơ sở.  

6. Phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, đối tượng mại dâm tái 

hòa nhập cộng đồng; tổ chức tiếp nhận, giới thiệu, tư vấn, giáo dục, dạy nghề, hỗ 

trợ các đối tượng mua, bán dâm hoàn lương; chia sẻ, động viên, giảm thiểu sự phân 

biệt, kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình bị ảnh hưởng trong cộng 

đồng và xã hội. Vận động người nhiễm HIV tích cực tham gia các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng. 

  7. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm, phòng, 

chống HIV/AIDS trên Đài phát thanh và truyền hình, Báo Lạng Sơn và Trang 

thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Hội LHPN tỉnh 
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 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống mại dâm, 

HIV/AIDS phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao kiến thức, hiểu biết về phòng chống tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS và nhận 

biết các hành vi môi giới mại dâm cho đội ngũ cán bộ, Hội viên phụ nữ cơ sở. 

 Phối hợp với ngành chức năng, tham gia tổ chức sự kiện hưởng ứng tháng 

cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. 

 Theo dõi, tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện công tác tuyên truyền 

phòng, chống mại dâm; HIV/AIDS của các cấp Hội gửi Trung ương Hội và Ban 

chỉ đạo cấp tỉnh quy định. 

 2. Hội LHPN các huyện, thành phố 

 Căn cứ kế hoạch của tỉnh và của UBND cùng cấp,xây dựng kế hoạch hoạt 

động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về 

thực hiện công tác phòng chống mại dâm; Phòng chống HIV/AIDS nhằm thực hiện 

tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây 

dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.  

 Kết quả thực hiện báo cáo thường xuyên về Hội LHPN tỉnh qua Văn phòng; 

Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25/5/2022; báo cáo năm gửi trước ngày 

25/11/2022 về Ban tuyên giáo Hội LHPN tỉnh./.  

  Nơi nhận: 

- Phòng PCTNXH-Sở LĐ TB & XH; 

- TT P/C HIV/AIDS (Sở Y tế); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- 11 huyện, thành Hội; 

- Lánh Đạo Hội LHPN tỉnh; 

- VP, các Ban CM; 

- Lưu VT, TG-CSLP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Thị Hảo 
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