
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:1691/SGD&ĐT-GDTrH 
V/v tăng cường công tác truyền thông, 

giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc 

lá, thuốc lá mới và hưởng ứng  

Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Cao Bằng, ngày 26 tháng 9 năm 2022 
 

 

                          Kính gửi: 

 

 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

(Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 4112/BGDĐT-GDTC ngày 26/8/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa 

tác hại của thuốc lá mới, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai các nhiệm 

vụ như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định 

của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 

17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng, chống tác hại cúa 

thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục và các quy định về thực 

hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc. 

2. Các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên khai thác, sử dụng "Tài liệu hướng 

dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông" đã được Bộ 

GDĐT phê duyệt tại Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 và đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT làm tài liệu truyền thông, giáo dục phòng, 

chống tác hại của thuốc lá mới cho học sinh, sinh viên, học viên (người học). 

3. Hướng dẫn người học theo dõi, tham gia, chia sẻ thông tin truyền thông, cuộc 

thi tìm hiểu về phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới trên Fanpage “Học sinh, Sinh 

viên Việt Nam” tại địa chỉ: https://www.facebook.com/cthssvvn/. 

4. Đưa nội dung chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá mới 

vào kế hoạch năm học, đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đối 

với thế hệ trẻ; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của 

cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy 

định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi 

học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng đối với người học, cán bộ, 

viên chức, người lao động trong các đơn vị. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các 

cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc; xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử 

dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trong các cơ sở giáo dục; 

phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá 
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và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới ngoài cổng cơ quan, đơn vị, trường học theo 

quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

6. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp nhằm hưởng ứng Ngày Thế 

giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Treo băng-rôn, khẩu 

hiệu hưởng ứng tại cơ quan, đơn vị với các nội dung về thực hiện Luật và môi trường 

không khói thuốc. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung 

trên và báo cáo kết quả triển khai về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để 

tổng hợp, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Giáp 
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