
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

Số:         /SYT-NVYD 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng ngày thế giới không thuốc lá 

31/5/2020, tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25 - 31/5/2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

 

                             Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

 

 Thực hiện công văn số 467/UBND-KGVX  ngày 11/5/2020 của  UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá 25 - 31/5/2020. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện như sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, chỉ đạo các tổ truyền thông 

huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5/20120, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020.   

2. Thanh tra Sở Y tế tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm 

tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Các đơn vị trực thuộc: tăng cường triển khai thực hiện các quy định của 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị như: treo biển cấm 

hút thuốc lá, tuyên truyền về tác hại thuốc lá, đưa quy định phòng, chống tác hại 

thuốc lá vào quy chế cơ quan, kiểm tra xử lý các cá nhân vi phạm quy định về 

hút thuốc lá nơi công sở… 

Nhận được văn bản, đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, 

báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày trước ngày 5/6/2020 ./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh( báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu:VT,NVYD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thế Toàn 
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