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

 

Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
1246/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 
2030. Theo Quyết định này, trong năm 2021, tất cả các tỉnh, thành phố phải có 
kế hoạch hoặc đề án bảo đảm tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh 
AIDS vào năm 2030 (sau đây viết tắt là kế hoạch đảm bảo tài chính) được cấp 
có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt và được phân bổ đủ kinh phí hàng năm 
theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Theo số liệu tổng hợp Bộ Y tế đến nay mới có 21/63 tỉnh thành phố có kế 
hoạch đảm bảo tài chính được phê duyệt. Để đảm bảo kinh phí cho hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh 
AIDS vào năm 2030, Ủy ban Quốc gia phòng, chống  chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các nội dung sau: 

 1. Đối với các tỉnh, thành phố chưa được phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài 
chính, đề nghị khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính 
tại địa phương, đồng thời đảm bảo phân bổ vốn theo kế hoạch được duyệt. 

 2. Đối với các tỉnh, thành phố đã được phê duyệt kế hoạch: Đề nghị đảm 
bảo bố trí vốn hàng năm theo như kế hoạch được phê duyệt. 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTT Vũ Đức Đam-Chủ tịch UBQG (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Các thành viên UBQG (để biết); 
- Các Thứ trưởng BYT (để biết); 
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 
- Cơ quan đầu mối PC HIV/AIDS các tỉnh/thành phố; 
- Lưu: VT, AIDS. 

 
KT. CHỦ TỊCH UỶ BAN  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Nguyễn Thanh Long 
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