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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG 

 

      Hiện nay đại dịch HIV/AIDS đang lan tràn mạnh mẽ ở khắp các vùng miền từ thành thị 

đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi của đất nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. 

Đại dịch HIV/AIDS không những gây ra hậu quả to lớn về mặt kinh tế, xã hội đối với các quốc 

gia ở khắp các châu lục địa, mà còn để lại bao nỗi bất hạnh cho bản thân người nhiễm 

HIV/AIDS, gia đình và người thân của họ. Phòng chống HIV/AIDS là trách nhiệm và nghĩa vụ 

của toàn xã hội, từng gia đình và mỗi cá nhân. Hiện nay vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể 

chữa khỏi bệnh HIV/AIDS. Biết cách tự phòng cho mình và cho cộng đồng cũng như tuyên 

truyền cho mọi người cùng hiểu biết về HIV/AIDS – điều này được coi như là một vắc xin để 

phòng ngừa HIV/AIDS hiện nay. 

      HIV là một chữ viết tắt của  loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. 

      AIDS là chữ viết tắt của hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. AIDS là giai 

đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Trong giai đoạn này, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy 

yếu nên người bệnh dễ mắc các bệnh như: nhiễm khuẩn, ung thư... 

      Có  04 giai đoạn nhiễm HIV: 

1. Giai đoạn sơ nhiễm (còn gọi là thời kỳ cửa sổ): thời gian kéo dài từ 2 đến 6 tháng, cơ thể 

hoàn toàn bình thường. Xét nghiệm HIV cho kết quả âm tính (vì thế trong giai đoạn này dễ lây 

bệnh cho người khác nếu quan hệ tình dục không an toàn). 

2. Giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng: Thời gian từ 5 đến 7 năm, cơ thể vẫn khỏe mạnh 

bình thường. Xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

3. Giai đoạn cận AIDS: Vẫn không có biểu hiện đặc trưng, xét nghiệm cho kết quả dương 

tính. 

4. Giai đoạn AIDS: có các triệu chứng sau: 



      - Gầy sút (giảm trên 10% trọng lượng cơ thể ). 

      - Sốt, tiêu chảy, ho kéo dài trên 1 tháng. 

      - Xuất hiện nhiều bệnh như : ung thư, viêm phổi, lao, viêm da, lở loét toàn thân. 

      - Người bệnh nhanh chóng tử vong tùy theo điều kiện chăm sóc và điều trị. 

       HIV/AIDS không phải là bệnh xã hội mà người nhiễm HIV/AIDS là  một người bệnh. 

Không phải chỉ những người “xấu”, người dính vào tệ nạn xã hội mới nhiễm HIV mà tất cả 

mọi người đều có thể nhiễm HIV nếu không thực hiện các hành vi an toàn. 

      Đừng bao giờ dùng ma túy. Ma túy là con đường gần nhất dẫn đến HIV/AIDS. 

      Gia đình và cộng đồng cần hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS. 

      Người nhiễm HIV/AIDS có trách nhiệm phòng, tránh gây lây nhiễm HIV/AIDS cho gia 

đình và cộng đồng.  

Bớt đi một ánh mắt kỳ thị là tăng thêm một tia hi vọng cho người nhiễm HIV/AIDS!  

Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp 

nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm nhưng tình hình 

tội phạm và tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn mại dâm, ma túy vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, 

với tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây nhức nhối cho xã hội và trở thành nỗi lo của nhiều 

gia đình. 

Các bạn học sinh thân mến! 

Các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm là nguyên nhân của đại dịch HIV/AIDS đã và đang 

làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống. Chúng xâm nhập vào học đường vào những đối 

tượng thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh và kiến thức tự bảo vệ, những học sinh đua đòi, ăn chơi 

chạy theo lối sống gấp và sành điệu. Nhưng khi thả  mình trong sự mê hoặc của nàng tiên nâu 

họ đâu biết rằng tử thần đang rình rập. Ma túy là hố đen khổng lồ nuốt gọn tương lai, hoài bão, 

sức khỏe và đạo đức của tuổi trẻ. 

Ma tuý đang ngày ngày rình rập trước cổng trường của chúng ta, các bạn hãy cảnh giác, đối 

tượng mà chúng tìm đến trước tiên đó là những bạn thường xuyên trốn học, la cà dọc đường, 

quán xá, những bạn thường đua đòi, tỏ ra anh hùng, sành điệu giao du và kết thân với những 

thanh niên lêu lỏng thậm chí là những người đã sử dụng ma tuý. Đầu tiên là sự mua chuộc, dụ 

giỗ của kẻ xấu “thử một lần cho biết”, dần đến nghiện và lệ thuộc vào ma tuý lúc nào không 



hay. Khi  đã lệ thuộc vào ma tuý các bạn sẽ bị kẻ xấu sai khiến cắp gà cắp vịt, cắp xe máy, tiền 

vàng và thậm chí cả trấn lột giết người bạn cũng phải làm. 

Trong những năm qua công tác tuyên truyền đã phát huy tác dụng, hình thức tuyên truyền 

đã có nhiều đổi mới như việc thành lập các đội tuyên truyền thiếu niên, thanh niên phòng 

chống các tệ nạn ma túy, với các hình thức phong phú như tổ chức các diễn đàn, các câu lạc 

bộ,  phát tài liệu, tờ rơi. Thi tuyên truyền bằng văn  nghệ, tiểu phẩm... tổ chức các liên hoan 

theo quy mô lớn. Hoạt động của mô hình đội tuyên truyền thiếu niên phòng chống tội phạm, 

ma túy đã có tác động tích cực đến mọi người đặc biệt là thanh thiếu niên, giúp họ có những 

kiến thức và kỹ năng tự phòng vệ, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 

 Tuy nhiên trước diễn biến ngày càng phức tạp của các tệ nạn xã hội, các thủ đoạn tinh vi 

của bọn tội phạm thì công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ kết hợp chặt chẽ giữa 

gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó thanh thiếu niên Việt Nam nói chung và các bạn học 

sinh trường học nói riêng phải là những người xung kích đi đầu. 

Tại buổi tuyên truyền hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các bạn thông điệp: "Kiên quyết 

bài trừ tệ nạn ma túy xâm nhập học đường" vì một tương lai tươi đẹp! 

HIỆU TRƯỞNG             Phụ trách Y tế trường học 

 

 

Nguyễn Thị Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA 
 PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2019 

 

1. Cộng đồng chung tay - Kết thúc ngay dịch AIDS! 

2. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! 

3. Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân! 

4. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện! 

5. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS - Không để ai bỏ lại phía sau!  

6. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần.   

7. Điều trị ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV 
cho người khác! 

8. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị 
HIV/AIDS liên tục suốt đời! 

9. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV trong 3 tháng đầu để dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con! 

10. Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân! 

11. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phònglây nhiễm HIV! 

12. Khi tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện - không có lây truyền HIV cho bạn tình! 

13. Toàn dân dồn tổng lực để kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam! 

14. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! 

15. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2019! 

16. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 
2019! 

 


