
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BGDĐT-GDTC Hà Nội, ngày     tháng 05 năm 2020 
V/v 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 

 

 

                           Kính gửi: 

 

 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường 

Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm. 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 

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”; để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, 

Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư 

phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chỉ đạo triển khai các hoạt động, 

cụ thể như sau:    

- Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 

17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; 

quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục và nơi 

làm việc; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người quản lý; nghĩa 

vụ của người hút thuốc lá; quyền và nghĩa vụ công dân trong phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học, 

tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, 

viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; có hình thức khen thưởng 

các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.  

- Thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá; treo 

biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật.  

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút 

thuốc tại các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc. 



- Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. 

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tại cơ quan, đơn vị với các nội 

dung về thực hiện Luật và môi trường không khói thuốc (Phụ lục đính kèm). 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia 

không thuốc lá cần đảm bảo đúng quy định, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.  

Nhận được công văn này, đề nghị các các Sở Giáo dục và Đào tạo, các 

Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường 

Trung cấp Sư phạm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 02/6/2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 

38695144, số máy lẻ: 638. E-mail: ntthang.hssv@moet.gov.vn. 

Trân trọng./.  

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Quỹ PCTHTL, Bộ Y tế (để b/c); 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 
KHẨU HIỆU VÀ THÔNG ĐIỆP  

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ NĂM 2020 

(Kèm theo công văn số      /BGDĐT-GDTC ngày    tháng 05 năm 2020) 

1. Nhóm các thông điệp về tác hại của thuốc lá 

- 8 triệu người chết do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá mỗi năm 

trên toàn cầu .  

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Hơn 1 triệu người chết vì các bệnh do hút thuốc lá thụ động mỗi năm 

trên toàn cầu . 

 (Tổ chức Y tế thế giới) 

- Chất Nicotine trong sản phẩm thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh 

ung thư và tim mạch. 

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi và tim 

mạch. 

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát triển não bộ 

ở trẻ nhỏ. 

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại gây nghiện, gây bệnh tật và tử 

vong  

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Thuốc lá điện tử có nicotine là chất gây nghiện, là nguyên nhân gây các 

bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư.  

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe của bà mẹ 

và thai nhi, gây ra sinh non và thai chết lưu. 

(Tổ chức Y tế thế giới) 

- Các chất độc hại trong thuốc lá điện tử là nguyên nhân gây nhồi máu cơ 

tim, tổn thương phổi. 

(Tổ chức Y tế thế giới) 

 

- Hãy bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nghiện chất nicotine và các tác động 

của việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá. 

- Không có loại thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. 

(Tổ chức Y tế thế giới) 



2. Nhóm thông điệp về quy định của Luật PCTH thuốc lá 

 - Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương 

tiện giao thông công cộng 

(Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

 - Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê 

(Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

 - Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe 

(Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

 - Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói 

thuốc lá. 

(Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

3. Nhóm thông điệp kêu gọi hành động 

 - Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người 

bệnh, người cao tuổi. 

 - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm 

việc. 

 - Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu. 

 - Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi. 

 - Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính. 

 - Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những người xung 

quanh. 

 - Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí. 

 - Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn 
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