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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 813/UBND-VHXH

Bến Tre, ngày 14 tháng 3 năm 2007

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phê duyệt kế hoạch dự án
phòng chống HIV/AIDS năm
2007 trên ñịa bàn thị xã.

Kính gửi : Ban Quản lý dự án phòng chống
HIV/AIDS ở Việt Nam (Sở Y tế).
Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận ñược Tờ trình số 16/TTr-BQLDA ñề ngày 12
tháng 3 năm 2007 của Ban Quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam tỉnh
Bến Tre về việc thực hiện kế hoạch dự án năm 2007 trên ñịa bàn thị xã.
Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phê duyệt các hoạt ñộng năm 2007 trên
ñịa bàn thị xã như sau:
1. ðào tạo 4 cộng tác viên và tuyển chọn làm việc cho dự án Phòng chống
HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới tài trợ.
2. ðào tạo lại 8 ñồng ñẳng viên và tổ chức phối hợp ñể thực hiện các hoạt
ñộng gồm:
- Cung cấp 100.000 bơm kim tiêm sạch ñể ñồng ñẳng viên thị xã trao ñổi
cho 105 người nghiện chích ma túy tại thị xã.
- Thảo luận/quý với 280 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở vui chơi giải trí về
việc thực hiện các biện pháp phòng chống HIV/AIDS của chương trình can thiệp
giảm tác tại.
- Giới thiệu 308 (nữ) có quan hệ tình dục với nhiều người ñến ñội lưu ñộng
của dự án ñể khám quản lý và ñiều trị ñịnh kỳ/quý các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền
qua ñường tình dục.
3. Tham gia họp giao ban/tháng với Phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện
của dự án LIFE-GAP thị xã ./.
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