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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 873 /SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường thực thi Luật
phòng, chống tác hại của thuốc lá
và hưởng ứng Ngày Thế giới
không thuốc lá 31-5-2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Nhằm tiếp tục phổ biến và thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của
thuốc lá được Quốc hội khóa 13 ngày 18-6-2012 thông qua, Luật số
09/2012/QH13; đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá (31/5) và
Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5/2018); tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014; công văn số 2058/BGDĐT-GDTC ngày
23-5-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Luật phòng, chống tác
hại (PCTH) thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2018;
Thực hiện công văn số 2344/VPUBND-KGVX ngày 21/5/2018 về tăng
cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế
giới không thuốc lá 31-5-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc chỉ đạo và tổ chức triển khai
các hoạt động sau:
1. Bằng nhiều hình thức phù hợp, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và
thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
(PCTHTL).
2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 56/CT-BGDĐT ngày
02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác
PCTHTL trong ngành giáo dục và Quy định về công tác PCTHTL trong ngành
giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2010
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày
17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Luật phòng, chống tác
hại (PCTH) thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá hàng năm
trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tiếp tục tuyên truyền sao cho mỗi CB, GV,
sinh viên- học sinh hiểu đầy đủ về tác hại do thuốc lá gây ra và là một kênh
truyền thông nhằm vận động gia đình và người thân bỏ thuốc lá.
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-GDĐT ngày 13- 012015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác
hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục.

3. Đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và cán bộ, giáo viên công
chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại
của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.
4. Tiếp tục tổ chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc
lá; 100 % các đơn vị treo biển cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo;
phân công bộ phân theo dõi đánh giá việc thực thi tại đơn vị. Vận động mọi
người không hút thuốc lá nơi công cộng; tuyệt đối không hút thuốc lá tại các cơ
quan, đơn vị, các địa điểm diễn ra các hoạt động giáo dục, sinh hoạt văn hóa, thể
dục thể thao, tại các địa điểm có đông người... Tự giác chấp hành việc cấm hút
thuốc lá và gương mẫu trong thực hiện xử phạt theo qui định hiện hành khi vi
phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.
5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt
động PCTHTL như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của
thuốc lá ... Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại
của thuốc lá, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không
thuốc lá, và cả năm học.
Văn bản này các phòng Giáo dục và Đào tạo có thể chuyển trực tiếp đến
các cơ sở GDĐT (nếu Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm)
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này và có
báo cáo việc xây dựng kế hoạch triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày
16/6/2018 ( Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo) theo địa chỉ
Email: phongcttt@angiang.edu.vn hoặc phongcttt@angiang.gov.vn để tập hợp
báo cáo về trên theo qui định./.
Nơi nhận:
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- Các phòng, T Tra Sở;
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- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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