UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1041 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường kiểm tra, ngăn
ngừa sử dụng các sản phẩm
thuốc lá mới (thuốc lá điện tử,
thuốc lá làm nóng, shisha)

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 314/UBND-KGVX ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh
An Giang về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá
mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát có biện
pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung
nóng, shisha tới học sinh, học viên.
2. Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt
động hằng năm của đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống
tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.
3. Tiếp tục tổ chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá;
rà soát việc 100 % các đơn vị treo biển cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động
PCTHTL như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá ...
Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá,
Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá...
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Trung tâm KSBT;
- UBND huyện, TX, TP;
- Trường PT thực hành SP;
- Trung tâm ĐTHL và TĐTDTT;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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