UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1244/SGDĐT-GDTrHCTTX
Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2022
V/v thực hiện Luật Phòng, chống
tác hại thuốc lá; hưởng ứng Ngày
Thế giới không thuốc lá 31/5 và
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
25-31/5/2022

Kính gửi: - Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDTX-GDNN;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 974/UBND-KGVX ngày 17/5/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
(PCTH thuốc lá), hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc
gia không thuốc lá 25-31/5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn
các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5/2022, Ngày Thế giới
không thuốc lá 31/5/2022 và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.
2. Thực thi các quy định về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, lấy chủ đề
“Thuốc lá – mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” để tuyên truyền, lồng ghép
trong các hoạt động giáo dục phù hợp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên,
trẻ em, học sinh, sinh viên với các nội dung:
- Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu, các sản phẩm như thuốc lá điện
tử, thuốc lá nung nóng, shisha,…
- Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác
hại thuốc lá (PCTH thuốc lá), nghĩa vụ của người hút thuốc lá.
- Tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá,
nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức;
nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.
- Tuyên truyền về các tổn hại sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá; ý
nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá.
- Treo băng rôn, banner, chạy khẩu hiệu trên bảng thông tin điện tử của đơn
vị tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và cố định biển báo cấm hút thuốc tại các
địa điểm có quy định cấm hút thuốc.
3. Thực hiện nghiêm các quy định về PCTH thuốc lá và môi trường không
khói thuốc lá; cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường, tại các trung tâm và

các cơ quan quản lý giáo dục. Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc
vào quy chế nội bộ cơ quan, đơn vị, vào nội quy học sinh.
Yêu cầu các đơn vị triển khai kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Báo cáo
kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính
trị và Giáo dục Thường xuyên, Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước
ngày 10/6/2022./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Y tế;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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