
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động 

của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 07-

CT/TW về ‘Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống HIV/ AIDS, tiến 

tới chấm dứt dịch bệnh AIDS 

trước năm 2030. 

           Phú Thọ, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Y tế. 

 

Ngày 17/9/2021, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chương trình hành động số 

12-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/ 

AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030’. 

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TW và Chương 

trình hành động số 12-CTr/TU ngày 17/9/2021 của Tỉnh ủy để xây dựng Kế 

hoạch thực hiện của tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống HIV/ AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030; báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 10/2021. 

Thông báo để cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng; 

- CVP, PCVP (Ô. Đương); 

- Lưu: VT, VX3. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Đương 
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