
UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 

 

Số:         /TTr-NV3 
V/v tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống AIDS, ma túy, mại 

dâm năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày 30  tháng 03  năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh 
 

Thực hiện Công văn số 689/HĐPH ngày 25/3/2021 của Hội đồng Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây ninh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021, Lãnh 

đạo Thanh tra tỉnh triển khai một số nội dung sau đây: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

AIDS, ma túy, mại dâm đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan1. Tập 

trung triển khai tuyên truyền trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS vào ngày 01 tháng 12 (kèm theo 

tài liệu).  

- Giao Phòng nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện việc tuyên truyền trong cơ quan 

qua hệ thống eGov, thực hiện báo cáo kết quả triển khai lồng ghép báo cáo công 

tác PBGDPL định kỳ theo quy định; Văn phòng phối hợp đăng tải tin tuyên truyền 

nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS trên Trang thông tin điện tử cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV3. 
       (Phúc) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 
1 Luật phòng chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng, chống ma túy năm 

2008; Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (hiv/aids) 

năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (hiv/aids) năm 2020; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003; Nghị định 

của Chính phủ số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

 Tham khảo thêm một số trang thông tin điện tử chính thống. (ví dụ trang http://baochinhphu.vn/Chi-

dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Nang-cao-hieu-qua-phong-chong-AIDS-ma-tuy-

mai-dam/425196.vgp) 
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