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V/v thực hiện Chương trình phòng
chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng
ngày thế giới không thuốc lá

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 912/UBND-NL ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện Kông Chro về việc thực hiện Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá.
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện một số
nội dung sau:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và người lao động trong đơn vị. Đồng thời thực hiện môi trường không khói
thuốc lá tại công sở, nơi làm việc, quyền của người hút thuốc lá, trách nhiệm của
người hút thuốc lá, …
- Hằng năm xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, đưa quy
định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế làm việc và tiêu chuẩn
bình xét thi đua, khen thưởng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người
lao động trong đơn vị biết, thực hiện.
- Thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại công sở và những nơi có quy định
cấm, quy định treo biển báo cấm hút thuốc lá.
- Hàng năm phát động phong trào “ngày Thế giới không thuốc lá ngày 31/5
và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5”.
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
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