Nhm nâng cao nhn thc v ý ngha, tm quan trng ca vic phòng, chng HIV/AIDS, góp phn ngn chn i
dch HIV/AIDS, UBMTTQVN phng Hòa quý va t chc tuyên truyn phòng, chng HIV/AIDS cho lc lng
cán b các hi, oàn th trc thuc và cán b ph trách ban công tác mt trn khu dân c.
Bác s Nguyn Thành Dng, ph bin kin thc phòng, chng HV/AIDS
Ti bui tuyên truyn, Bác s Nguyn Thành Dng-Trng khoa truyn thông và can thip ca Trung tâm
phòng, chng HIV/AIDS thành ph à Nng ã thông tin tình hình i dch HIV/AIDS ca th gii, Vit Nam,
thành ph à Nng, ng thi cung cp nhng kin thc c bn, b ích v các con ng lây nhim HIV/AIDS, cách
phòng, chng HIV/AIDS. Nhn mnh thông ip tuyên truyn: 90 – 90 – 90 và mi ngi dân cn bit cách t
phòng bnh cho mình và cho cng ng cng nh tuyên truyn cho mi ngi cùng hiu bit v HIV/AIDS – iu này
c coi nh là mt vc xin phòng nga HIV/AIDS hin nay.
Quang cnh bui tuyên truyn
i dch HIV/AIDS ang lan tràn mnh m khp các vùng min t thành th n nông thôn, t min núi n hi o xa
xôi ca t nc cng nh khp ni trên th gii. i dch HIV/AIDS không nhng gây ra hu qu to ln v mt kinh t, xã
hi i vi các quc gia khp các châu lc a, mà còn li bao ni bt hnh cho bn thân ngi nhim HIV/AIDS, gia
ình và ngi thân ca h. Phòng chng HIV/AIDS là trách nhim và ngha v ca toàn xã hi, tng gia ình và
mi cá nhân. Hin nay vn cha có mt loi thuc nào có th cha khi bnh HIV/AIDS.
Bui tuyên truyn ã giúp cán b ph trách công tác Mt trn các khu dân c nm c nhiu thông tin, kin thc
quan trng v HIV/AIDS qua ó y mnh công tác tuyên truyn cho bà con nhân dân góp phn thc hin
thành công mc tiêu chn ng i dch HIV/AIDS n nm 2030…
Thanh in (Hòa Quý)

