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KẾ HOẠCH  

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

 Thực hiện Công văn số 2074/KH-SGDĐT ngày 11/8/2022 của Sở GD&ĐT 

về việc Triển khai công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức 

khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022 - 2025 của ngành giáo dục và 

đào tạo thành phố; 

Trường trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu xây dựng kế hoạch hoạt 

động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2022 - 2023 với những nội dung 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn 

trường. 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp trong triển khai các biện pháp kiểm soát các 

yếu tố nguy cơ gây bệnh, các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lí điều trị 

cho học sinh, nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển chiều cao, thể lực, dự phòng các 

bệnh ung thư, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản (sau đây 

gọi tắt là bệnh không lây nhiễm) và các bệnh rối loạn sức khỏe tâm thần. 

- Trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa 

phương tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc 

lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh: Đẩy mạnh các chương trình 

giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng sản phẩm 

thuốc lá; trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa 

học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá; tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên 

và công nhân viên trong nhà trường phải là những người gương mẫu không hút 

thuốc lá. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học 

và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương 

tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá. 

2. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá 

- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học. Treo biển có chữ hoặc biểu 

tượng "Cấm hút thuốc lá" ở sân trường, phòng họp, các phòng làm việc của cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh nam. 
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- Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và 

sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận 

tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, 

các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hội thảo khoa học và các hoạt động xã 

hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá. 

- Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá trong trường học. Xây dựng môi 

trường học tập trong lành không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân viên 

trong trường gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng. 

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường không được tham gia các 

hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp 

luật. 

3. Công tác thi đua, khen thưởng 

- Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế thi 

đua cơ quan. Làm tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là một trong các tiêu 

chí để đánh giá thi đua đối với các cán bộ, giáo viên và nhân viên. Coi hành vi vi 

phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội 

quy, quy chế của nhà trường. 

- Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi hút thuốc 

lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 

45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1). 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân 

không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

 - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của trường. 

 - Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá xây dựng kế hoạch hoạt 

động cụ thể, định kỳ tổ chức sinh hoạt, giao ban các thành viên. 

 - Phân công Phó hiệu trưởng 1 chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị 

trường học (kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất). Tổ chức rút kinh nghiệm đối với 

từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để có những chỉ đạo kịp thời. 

- Thực hiện báo cáo nhanh, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan về Sở 

GDĐT và các cơ quan chức năng đối với những trường hợp xảy ra tại đơn vị để 

được chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời. 

2. Công đoàn, Đoàn trường 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên 

(CBGVNV), học sinh nhà trường thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tác hại 

thuốc lá của trường. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tác hại 

thuốc lá để kịp thời rút kinh nghiệm. 

- Bổ sung vào tiêu chí thi đua. 
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3. Tổ trưởng  

- Triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của trường đến 

thành viên trong tổ. 

- Kịp thời chấn chỉnh và báo cáo Ban chỉ đạo về những trường hợp vi phạm 

hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường để có biện pháp xử lý. 

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Thông báo đến phụ huynh và học sinh lớp chủ nhiệm kế hoạch phòng, 

chống tác hại của thuốc lá của trường. 

- Lập hồ sơ học sinh vi phạm và phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục. 

- Đề xuất Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý đối với những trường hợp học 

sinh tái phạm, chậm khắc phục. 

 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm học 2022 - 2023. 

Yêu cầu CBGVNV, học sinh và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (báo cáo); 

- Công đoàn; Đoàn TNCS (thực hiện); 

- Thông báo chung; 

- Wibsite trường; 

- Lưu: VT. 

      

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Minh 
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