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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 

 

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

GD&ĐT về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 (Tài liệu có trên Cổng 

TTĐT và Phần mềm TDOffice của Sở), Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Tăng cường tuyên truyền về nội dung của Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá năm 2012. Treo, gắn các bảng, biển quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà và trong khuôn viên cơ sở giáo dục; Treo băng-rôn, khẩu hiệu tại cơ 

quan, đơn vị với các nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

xây dựng môi trường không khói thuốc. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 

năm 2020 (từ ngày 25-31/5/2020) và Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 với 

chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm 

thuốc lá và sử dụng thuốc lá”. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng : GDMN, GDPT, TXCN ; 

- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 
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