
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /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 31/5/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

               

              Nam Định, ngày 27 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 

Thực hiện Công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 20/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng 

Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020; Kế hoạch số 743/KH-BCĐ ngày 25/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Nam Định về việc tổ chức Lễ mít tinh 

hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-

31/5/2020), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như 

sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện 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 

Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ 

uống có cồn trong ngành Giáo dục; quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc 

tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 

nghĩa vụ của người hút thuốc lá; quyền và nghĩa vụ công dân trong phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học, tiêu chí 

không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, sinh viên tại đơn vị. 

3. Thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá; treo biển báo cấm 

hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật. 

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra và có hình thức khen thưởng các cá nhân, tập thể 

thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.   

5. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5 (file đính kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo 

cáo về Sở những cách làm hay, ý tưởng mới qua địa chỉ Email: cttt@namdinh.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 

mailto:cttt@namdinh.edu.vn
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