
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-CTTT-KHCN 
V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 và triển khai thực 

hiện Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá 25-31/5/2022 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

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

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. 

 

 Thực hiện Công văn số 1555/UBND-KGVX ngày 23/5/2022 của UBND 

Thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; Công văn số 

2143/BGDĐT-GDTC ngày 24/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn 

số 1567/UBND-KGVX ngày 24/5/2022 của UBND Thành phố về việc triển 

khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế 

giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

 1. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 

12 tuổi 

 - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học  

trên địa bàn tích cực phối hợp với ngành Y tế rà soát đối tượng thuộc đơn vị quản 

lý để tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ em tiếp tục hưởng ứng kế hoạch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại đơn vị (mũi 1 và 

mũi 2 đối với các trẻ đã đến lịch tiêm mũi 2). Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật 

chất, nhân lực triển khai chiến dịch tiêm tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành Y 

tế; bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho trẻ đủ điều 

kiện trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. 

 - Ban Giám hiệu và giáo viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc 

hướng dẫn, vận động, tuyên truyền và kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ em tại đơn vị, khối, lớp phụ trách. 

 - Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cập nhật kịp thời tình hình 

tiêm chủng vắc xin của đơn vị qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa 

chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn. 

 

 

https://csdl.hanoi.edu.vn/


2 

 

 2. Công tác triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5/2022 

 - Yêu cầu các đơn vị 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 trong học đường. 

 - Lựa chọn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực 

nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá 25-31/5/2022. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng (thông điệp 

truyền thông gửi kèm); các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

tài liệu truyền thông Phòng, chống tác hại của thuốc lá được đăng trên trang 

thông tin điện tử của Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

http://vinacosh.gov.vn. 

 - 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. 

 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 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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THÔNG ĐIỆP 

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá 25-31/5/2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /SGDĐT-CTTT-KHCN ngày     /5/2022) 

 

 

Chủ đề: Thuốc lá - Mối đe dọa tới môi trường của chúng ta 

 

1. Thuốc lá gây ô nhiễm trái đất và đe dọa sức khỏe con người 

2. Mọi người có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói 

thuốc lá 

3. Không hút thuốc lá vì môi trường trong lành 

4. Không hút thuốc lá là khỏe mạnh, văn minh, lịch sự 

5. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, 

người cao tuổi 

6. Thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều gây hại cho sức 

khỏe của bạn 

7. Không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe 

8. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

9. Hút thuốc lá là tự hại mình và đầu độc những người xung quanh 

10. Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá 

nung nóng 

11. Hãy gọi 18006606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí 

12. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học và nơi làm việc (Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá) 

13. Cấm hút thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng (Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá) 

14. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc lá tại nơi làm việc (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

15. Học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong 

trường học (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 
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