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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

V/v triển khai thí điểm mua sắm dịch 

vụ phòng, chống HIV/AIDS với các tổ 

chức xã hội  

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân t nh  i n  i n 

 

Nhằm cung cấp kinh nghi m thực tiễn cũng như thông tin và bằng chứng phục 

vụ vi c xây dựng cơ chế, chính sách mua sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS với 

các tổ chức xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước trong bối cảnh nguồn vi n trợ nước 

ngoài cho Vi t Nam ngày càng bị cắt giảm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối 

hợp với các đơn vị có li n quan xây dựng “ ề án thí điểm mua sắm dịch vụ phòng, 

chống HIV/AIDS với các tổ chức xã hội giai đoạn 2022-2024” (sau đây gọi tắt là 

 ề án thí điểm) bằng nguồn ngân sách hỗ trợ của các tổ chức quốc tế tại 9 t nh, 

thành phố trong đó có dự kiến thí điểm tại t nh  i n  i n (bản dự thảo  ề án kèm 

theo).  ề án này đã được Sở Y tế t nh  i n  i n đồng ý về mặt kỹ thuật. 

Dự kiến Chương trình Phối hợp của Li n Hợp quốc về HIV/AIDS 

(UNAIDS) sẽ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để triển khai đề án thí điểm này tại t nh 

 i n  i n. 

 ộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân t nh  i n  i n cho ý kiến về 

chủ trương phối hợp triển khai thí điểm  ề án mua sắm dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS với các tổ chức xã hội giai đoạn 2022-2024 tại t nh  i n  i n. 

Văn bản trả lời xin gửi về  ộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) trước 

ngày 10/12/2021. Thông tin cần thiết xin li n h : Cục Phòng, chống HIV/AIDS, 

Ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ  ình 2, quận Nam Từ Li m, Hà Nội, số 

đi n thoại: 024.37367143, số fax: 024.38465732. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

-  ộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Sở Y tế  i n  i n (để phối hợp); 

- TT KSBT t nh  i n  i n (để phối hợp); 

- Lưu: VT, AIDS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

N    n Trư n    n 
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