
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 833/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, Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá 25-31/4/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 19  tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

     - Các trường và đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 4390/UBND-VX3 ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của Thuốc lá và hưởng ứng 

Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2020; Công văn 1170/SYT-NVY ngày 14/5/2020  của 

Sở Y tế 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, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020, 

Sở Giáo dục và Đào yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật hàng năm, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế 

nội bộ của đơn vị. Lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các buổi sinh 

hoạt chuyên đề, ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần và các môn học trong nhà trường. 

2. Treo biển Cấm hút thuốc lá tại các địa điểm thích hợp ở đơn vị. 

3. Triển khai, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng 

Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc l1 25-31/5/2020.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Có hình thức động viên 

khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CTTT.  

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Lợi 
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