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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện cung cấp
và hướng dẫn sử dụng bao cao su trong phòng, chống HIV/AIDS

Chương trình muc tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Cần Thơ
từ năm 2007 ñến nay ñược thực hiện theo Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ñược Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
và Nghị ñịnh số 108/2007/Nð-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết
thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người (HIV/AIDS).
Qua thống kê theo dõi các trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS tại ñịa bàn thành phố
Cần Thơ trong những năm qua chủ yếu là do quan hệ tình dục không an toàn, chiếm gần 80%
số trường hợp nhiễm HIV ñược phát hiện. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS
thành phố ñã tập trung triển khai Chương trình Truyền thông thay ñổi hành vi cho cộng ñồng
dân cư sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, ñồng thời triển khai hoạt ñộng tiếp thị,
phân phối bao cao su trên khắp ñịa bàn thành phố. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện,
công tác phối hợp ở một số ngành, ñịa phương và sự tham gia của các cơ sở dịch vụ giải trí
chưa ñồng bộ. Nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS qua quan hệ tình dục không an toàn
tại thành phố trong thời gian tới sẽ rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng ñến diễn biến
tình hình dịch HIV/AIDS.
ðể khắc phục tình trạng trên, ñồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình
hành ñộng phòng, chống HIV/AIDS của UBND thành phố Cần Thơ giai ñoạn 2006 - 2010 và
cho những năm tiếp theo, thực hiện Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Nghị ñịnh 108/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 6
năm 2007 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám ñốc các sở, ban,
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nội dung sau:
1. Sở Y tế:
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường
thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân về nguy cơ lây nhiễm
HIV/AIDS qua quan hệ tình dục không an toàn và các biện pháp phòng ngừa.

