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Số:           /BYT-AIDS 
V/v xây dựng kế hoạch đảm bảo  

tài chính cho chấm dứt bệnh AIDS 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày           tháng       năm 2020 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1246/QĐ-

TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 

2030. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây 

dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và 

phê duyệt kế hoạch trước năm 2021. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt bệnh 

AIDS vào năm 2030 theo các nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 

3784/BYT-AIDS ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế, đảm bảo tiến độ phê duyệt kế 

hoạch theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, ngõ 8 Tôn 

Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, điện thoại: 02437368624; email: 

anhdt.vaac@moh.gov.vn, thuyanhvaac@gmail.com để được hỗ trợ. 

 Trân trọng cám ơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Đ/c Quyền Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết); 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, AIDS. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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