UBND TỈNH TIỀN GIANG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 859/SGDĐT-GDTrH

Tiền Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2016

V/v thực hiện Luật PC tác hại
của thuốc lá năm học 2016-2017

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông.
Thực hiện công văn số 2996/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/6/2016 về việc
tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ( PCTHTL) năm học
2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch PCTHTL năm học 2016-2017, Sở
GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông và các đơn vị trực thuộc thực hiện
các nội dung sau:
1. Trong tuần lễ sinh hoạt đầu năm học, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục
triển khai và thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT
ngày 17/12/2014 của Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện PCTHTL và lạm
dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục. Trong đó, đặc biệt lưu ý: Đưa nội
dung PCTHTL và nội dung phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn vào kế
hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và
cấm uống rượu bia, đồ uống có cồn vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu
thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ
quan, trường học;
2. Tăng cường thực thi Luật PCTHTL bằng nhiều hình thức như sau:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL:
+ Quy định thực hiện môi trường không khói thuốc;
+ Quyền và nghĩa vụ công dân trong PCTHTL;
+ Nghĩa vụ của người hút thuốc;
+ Quyền trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm
hút thuốc lá.
- Xây dựng kế hoạch PCTHTL tại cơ quan, đơn vị và đưa quy định cấm
hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.
- Thực hiện cơ quan, trường học không khói thuốc:
+ Treo biển cấm hút thuốc lá tại các khu vực cấm theo Luật định;
+ Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá theo Luật định;
+ Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của
cán bộ, viên chức, học sinh và người lao động;

+ Kiểm tra, đánh giá định kỳ mỗi 3 tháng /1 lần về tình hình thực thi quy
định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.
- Tổ chức các cuộc thi về PCTHTL bằng nhiều hình thức đa dạng, linh
hoạt và phong phú để tăng cường các biện pháp thực thi hiệu quả Luật PCTHTL
tại đơn vị: Hội thảo, thi tìm hiểu, văn nghệ, viết báo, viết tiểu phẩm, vẽ tranh,
trao đổi kinh nghiệm của người bỏ thuốc thành công,..
3. Tổ chức giám sát việc thực hiện cơ quan và trường học không khói
thuốc và lập các báo cáo:
- Báo cáo hoạt động PCTHTL năm 2016 tại đơn vị và thống kê số liệu
về số người hút thuốc lá năm 2016 trước ngày 10/12/2016;
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch PCTHTL của đơn vị năm học 20162017 trước ngày 20/5/2017.
Đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông và các đơn vị trực thuộc khẩn
trương triển khai thực hiện công văn này các báo cáo xin gửi về Sở GDĐT (qua
phòng GDTrH, email phongGDTrH.sotiengiang@moet.edu.vn )./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, GDTrH;
- K(5b).
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