UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 276 /SGDĐT-GDMNTH

V/v phối hợp chỉ đạo tăng cường
kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng
các sản phẩm thuốc lá mới.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

27

tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1679/UBND-KGVX, ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh
Phú Yên v/v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới và Kế
hoạch số 72/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống tác hại của
thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các ngành đơn
vị có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện; tăng cường công tác truyền thông, giáo
dục tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu truyền thống, kịp thời phổ
biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh trên địa bàn, tăng cường kiểm
tra giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử
trong học sinh, sinh viên.
UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
VP UBND tỉnh;
Sở Y tế PY;
BCĐ Phòng, chống TH của TL tỉnh;
Các Phòng GDĐT;
Các trường, đơn vị trực thuộc Sở;
Website Sở GDĐT;
Lưu: VT, GDMNTH.
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