UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Số : 241/QĐ-CĐĐTĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu,
bia, thuốc lá trong Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 5194/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2006 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh
Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;
Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Phòng chống tác hại của thuốc lá;
Căn cứ Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội Nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Phòng chống tác hại của rượu, bia;
Căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thực hiện các biện
pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá trong Trường CĐ Điện tử Điện lạnh Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, cán bộ, viên chức, người lao
động và HSSV trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Tiến Dũng

U BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOT

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM

TRU'NG CAO DANG
DITh TIT)- DIN LANH HA NO!

Dc Ip — Tir do — Hinh ph tic

QUY DINH
V/v thrc hin các bin pháp phông, chng tác hi ctia ru'çru, bia, thuc lá
trong Trirông CD Din tir - Din linh Ha Ni
(Ban hành kern theo Quye't djnh só'2.z,'.4/QD-CDTDL ngày2 tháng 11 náin 2020
cza Hiu tricó'ng Trzthng Cao dang Din ti - Din lqnh Ha N5i)

Diêu 1. Nh&ng hành vi nghiêm cm di vr1 can b, viên chti'c, lao
dng và HSSV
1.Hcc sinh chua dü 18 tu& sir dng, mua, ban rixou, bia, thuc lá.
2. Hut thuôc trong phông h9c, phông lam vic, phông , hành lang các
khu nhà lam vic, giâng dung, k tüc xá.
3. Ung nrçiu bia trong giô lam viêc, gR ti-irc, h9c tp và nghi giita gi
lam vic, già trirc và h9c tip.
4. T chiirc ung nrou bia trong Nhà tru'ng (k ca k the xá và các cäng
tin cüa Nhà trii?ing); t chi'rc, tham gia lien hoan có sir diing nrçiu bia, thuc lá
vth h9c sinh duOi 18 tui (k ca ngoài gR hành chInh, ngoài phm vi Nhà
trung).
Diu 2. Quyn và trách nhiêm cüa can b, viên chti'c, lao dng và
HSSV
1. Thuc hiên nghiêm các quy dinh v phông, chéng tác hi ctia ruçYu, bia,
thuc lá; vn dng, tuyên truyn nguii khác không su dçing thuc lá, ruçm, bia;
phán ánh vói dan vj chirc näng cuã Nba truô'ng v nhUng tru'ng hçxp vi phrn.
2. Yêu cu nguYi khác chm dut viêc ht thuc tai các dia dim bj calm
3. Phâi bM hoàn tin phat cho Nhà trithng, lãnh dao Nhâ tnthng khi vi
pham các quy djnh cüa pháp luât, cña Nhà trung gay hu qua lam Nhà trithng,
lãnh dao Nba trung bj xu pht.
Diu 3. Xti' k khi có vi phtm
Can bô, viên chirc, nguôi lao dng và HSSV khi vi phirn quy djnh ye
phông, chng tác hi ctia ruau, bia, thuc lá ngoai chju trách nhirn theo quy

1

dijnh cüa Pháp 1ut con bj xern xét dánh giá viên chirc, lao dng hang tháng, näm
h9c, dánh giá kt qua rén 1uyn d6i vi HSSV theo quy djnh cña Nhâ trueing.
Diu 4. To chtI'c thiuc hiên
1. BGH, phu trách các phông, khoa, trung tarn, to chi'rc doàn th có trách
nhim tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa pháp lutt và Nba tru?mg v
phông cMng tác hi cña ruçu, bia, thuc lá ti các thành viên do t chüc, dan vj
trirc tip lãnh do, quán l; trin khai thirc hiên, hithng dn, kim tra, don thành
viên thuc hiên diiing quy dinh v phông chng tác hii cüa rugu, bia, thuôc lá tai
dan vj thuc quyn quail i, diu hành; chju trách nhim lien dâi nu d thành
viên cüa dan vj, t chüc vi pham.
2. Phông Quán tn có trách nhim tham mu'u và thirc hin treo bin cam,
bin chi dn khu v1rc hiit thuc lá trong toân Trung; chju trách nhim chInh v
quy djnh cm ban nrçiu bia, d ung có cn trong các cäng tin (k cá ngoài gi
hành chinh, ngày nghi) và quy djnh v ban thu,c lá cho ngui chua dü 18 tuOi.
3. Phông T chüc — Hành chInh có trách nhim giám sat chung vic thirc
hiên Quy dinh nay và tham rnuii, d xut chInh trong vic dánh giá rnüc d hoàn
thânh nhiêm vu cüa can bô, viên chi'rc, nguYi lao dng có hành vi vi ph?m hang
tháng, hang näm và kt qua thi dua cüa các tp th, cá nhân khi bInh xét các
danh hiu thi dua theo quy djnh.
4. Phông Cong tác HSSV và GVCN chju trách nhim chInh trong cong
tác tuyên truyn, giáo dye HSSV chip hành pháp lut, ni quy, quy ch v rèn
1uyn, hoc tap, quy tc üng xr trong Nba trrn1ng và các quy djnh tai Van ban
nay.
5. Giáng viên, giáo viên d HSSV vi pham trong gi day, viên chüc lam
nhiêm vu quán 1 HSSV nôi trü d xáy ra vi pharn tti K tüc xá phái chju trách
nhiêm lien dói.
Diu 5. lieu lu'c thi hãnh
Quy dijnh nay có hiêu luc k tr ngày k Quyt djnh ban hành. Các quy
djnh truOc day cüa Nhà truông trái vói Quy djnh nay thI bãi bO. Các ni dung ye
phông chng tác hi cña ru'u, bia, thuc lá không nêu ti Quy djnh nay nay thI
thuc hin theo các quy dinh cüa lut, nghj djnh vâ các van ban hung dn thi
hành, trin khai cña co quan có thm quyn.
/

TRU'O G

TRUàNG 2

m

