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Căn cứ vào  Quyết định số 1758/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo)  KH 06 của BCH Đoàn trường THPT số 2 TP Lào Cai. BCH Đoàn trường báo cáo 

kết quả kiểm tra về thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học như sau: 

1.Tổ chức tuyên truyền tác hại của thuốc lá cho học sinh 

-Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá trong các môn học, trong 

các hoạt động GDNGLL, hoạt động đoàn 

- Kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cha mẹ, người thân học sinh 

trong các buổi họp ph ụ huynh học sinh, vận động các em v ề nhà tuyên truyền, vận động cha mẹ, người 

thân không hút thuốc lá. 

- Xây dựng k ế hoạch hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Tuần l ễ Quốc gia không hút thuốc lá và Ngày 

Th ế giới không hút thuốc lá (31/5). 

 - BCH đoàn trường đã thành lập tổ tuyên truyền pháp luật, phối hợp với NGLL phổ biến pháp luật tới 

học sinh trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa. Tuyên truyền tác hại của các loại thuốc lá trong các giờ 

sinh hoạt lớp, giờ ngoại khoá. 

 BCH đoàn đã  triển khai cho học sinh ký cam kết 3 bên (học sinh, phụ huynh, ) 

 - Công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường là tiêu chí đánh giá thi đua của học sinh các lớp 

trong nhà trường. 

2. Tổ chức kiểm tra  

        CLB tự quản kiểm tra thực hiện nội quy học sinh các lớp tối thiểu 01 lượt/ tuần nhằm phát hiện 

và ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp học sinh vi phạm về ATGT, thuốc lá.... 

3.Kết quả công tác triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học đã đi sâu vào trong các hoạt động của nhà 

trường. 

Hs vi phạm hút thuốc lá: số lượng           (có biên bản và bản kiểm điểm kèm theo) 

BCH đoàn trường đã thông báo cho GVCN, phụ huynh...lập biên bản xử lý, giáo dục học sinh vi phạm. 
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