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Phụ lục III
MẪU BÁO CÁO THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số.........../KH-BCĐ ngày ......../........./2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh)
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
ĐƠN VỊ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-

Kon Tum, ngày

tháng

năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2021
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh ......................................
I. Quản lý chỉ đạo
Ban hành Văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc
gia phòng, chống HIV/AIDS
+ Có



Cấp ban hành:

+ Không



- Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố
- Sở Y tế





II. Các hoạt động cụ thể
1. Các hoạt động tại tuyến tỉnh
1.1. Tổ chức mít tinh và diễu hành quần chúng
+ Mít tinh và diễu hành: Có



Không



+ (Nếu có) Số người tham dự:...................................
1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền
thông đại chúng
Hình thức
Đài phát thành truyền hình
tỉnh/thành phố
Phim/ Phóng sự
Spot cổ động
Toạ đàm

Có

Không

Nếu có
Số lần phát sóng: ..................
Số lần phát sóng: ..................
Số lần phát sóng: ..................

Hình thức
Báo in, báo điện tử
Xây dựng các cụm panô,
khẩu hiệu, treo băng rol

Có

Nếu có
Số tin, bài viết: .....................
Số cụm pano: ……………...
Số khẩu hiệu, băng roll: …...
Số tranh gấp, tờ rơi: ……….
Số áp phích: ……………….
Số sách mỏng: ……………..
Bản tin HIV: ………………
Tạp chí AIDS và cộng đồng: …..

Không

Phân phát tranh gấp, tờ
rơi, sách mỏng, áp phích
Khác (ghi rõ):

1.3. Tổ chức các hoạt động truyền thông truyền thông trực tiếp
Hình thức
Tiếp cận với cá nhân, nhóm
Thăm gia đình
Tổ chức sinh hoạt của các câu
lạc bộ phòng, chống
HIV/AIDS, các nhóm tự lực,
nhóm giáo dục đồng đẳng
Tuyên truyền lưu động, đội
chiếu bóng lưu động
Tổ chức các cuộc thi phòng,
chống HIV/AIDS
Khác (ghi rõ)

Có

Không

Nếu có
Số lượt người:
Số lần:
Số lần:
Số lần:
Số lần:

1.4. Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng,
chống HIV/AIDS
+ Có:



+ Không:



Nếu có ghi rõ: Số lần: .........................................
Thành phần tham gia:

Ngành Y tế:



Liên ngành:



1.5. Các hoạt động khác (ghi rõ):..................................................................
2. Các hoạt động tại tuyến huyện/thành phố
2.1. Tổ chức mít tinh và diễu hành quần chúng
+ Số huyện/thị có mít tinh và diễu hành: ........................
+ Số người tham dự:...................................
2.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền
thông đại chúng
Hình thức
Đài phát thành truyền hình

Có

Không

Nếu có

Hình thức

Có

Nếu có

Không

huyện
Phim/ Phóng sự
Spot cổ động
Toạ đàm
Báo in, báo điện tử
Xây dựng các cụm panô,
khẩu hiệu, treo băng rol

Số lần phát sóng:.................
Số lần phát sóng: .................
Số lần phát sóng: .................
Số tin, bài viết: ....................
Số cụm pano: .......................
Số khẩu hiệu, băng rol: ...........
Số tranh gấp, tờ rơi: …………
Số áp phích: ………………
Số sách mỏng: ……………..

Phân phát tranh gấp, tở
rơi, sách mỏng, áp phích
Khác (ghi rõ):

2.3. Tổ chức các hoạt động truyền thông truyền thông trực tiếp
Hình thức
Nói chuyện sức khoẻ với với cá
nhân/ nhóm
Thăm gia đình
Tổ chức sinh hoạt của các câu
lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS,
các nhóm tự lực, nhóm giáo dục
đồng đẳng
Tuyên truyền lưu động, đội
chiếu bóng lưu động
Tổ chức các cuộc thi phòng,
chống HIV/AIDS

Có

Nếu có

Không

Số lần: ....................
Số lần: ....................
Số lần: ....................
Số lần: .......................
Số lần: .......................

2.4. Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng,
chống HIV/AIDS



+ Có:

+ Không:



+ Nếu có ghi rõ: Số lần: .............
+ Thành phần tham gia:

Ngành Y tế: ...............
Liên ngành: ...............

2.5. Các hoạt động khác (ghi rõ):.................................................................
3. Các hoạt động tại tuyến xã/phường/thị trấn
3.1. Tổ chức mít tinh và diễu hành quần chúng
+ Tổng số cuộc mít tinh tại xã phường: ................
+ Tổng số người tham dự: ............ người
3.2. Các hoạt động khác: .............................................................................
III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi: ................................................................................................
2. Khó khăn: ...............................................................................................
IV. Đề xuất, khuyến nghị: ..........................................................................
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

