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- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

 

 Thực hiện Công văn số 13290/VP-KGVX ngày 09/12/2022 của Văn 

phòng UBND Thành phố về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc 

lá điện tử, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số 

nội dung như sau: 

 1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, các quy định về cấm hút thuốc lá và xây dựng môi 

trường không khói thuốc lá tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc bằng nhiều 

hình thức phù hợp (các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu 

truyền thông Phòng, chống tác hại thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện 

tử của Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá: http://vinacosh.gov.vn). 

 2. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng chống tác hại của 

thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,… đối với cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh; lồng ghép tuyên truyền trong các tiết học, cuộc 

họp, hội nghị, sự kiện văn hóa, thể thao của đơn vị. 

 3. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán và sử dụng thuốc lá điếu, các 

sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trong 

các cở sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo 

dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng. 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 lá tại các khu vực có quy định cấm theo Luật Phòng chống tác hại của 

thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu 

chuẩn thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động 

trong các cơ quan, đơn vị. 

 4. Triển khai bộ tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá 

mới cho học sinh phổ thông (theo Quyết định số 1571/QĐ-BGDĐT ngày 

22/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bộ tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng 

ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo 
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dục cấp trung học cơ sở (theo Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT ngày 

01/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Bộ tài liệu gửi kèm theo Công văn).   

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT; 

- VP UBND TP; 

- Sở Y tế HN;  

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Phòng: GDTrH, GDTH, GDMN, 

 GDTX-ĐH, Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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