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                             Kính gửi: các đơn vị trực thuộc. 

 
 

Thực hiện Công văn số 644/UBND-KGVX  ngày 21/5/2021 của  UBND 

tỉnh về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021. 

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

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền để đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá, Luật Phòng, 

chống tác hại thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới 

(thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), lợi ích của việc bỏ thuốc lá, các 

biện pháp cai nghiện thuốc lá với nội dung như sau: 

+ Các địa điểm cấm hút thuốc lá: nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, 

khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công 

cộng và các địa điểm công cộng trong nhà được quy định. 

+ Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người 

đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định 

cấm hút thuốc. 

+ Trách nhiệm của người hút thuốc: không hút thuốc tại địa điểm có quy 

định cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người 

bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định 

khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá. 

+ Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có 

khói thuốc lá, quyền yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy 

định cấm hút thuốc lá. 

+ Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại 

của thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

 - Chỉ đạo các tổ truyền thông huyện, thành phố tổ chức các hoạt động 

truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021.   
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2. Thanh tra Sở Y tế: Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào 

chương trình, kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra tập trung: 

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, việc ban 

hành và thực hiện nội quy phòng, chống tác hại thuốc lá trong kế hoạch hoạt 

động hàng năm và trong quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định không bán thuốc lá tại các địa điểm 

cấm hút thuốc; không bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học theo quy định.  

- Kiểm tra tại việc tuân thủ quy định: không trưng bày quá một bao, một 

tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại mỗi điểm bán lẻ.  

- Kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá 

dưới mọi hình thức, quy định cấm tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng. 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo, kinh doanh các sản 

phẩm thuốc lá bất hợp pháp bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 

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… 

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở 

Y tế trước ngày trước ngày 10/6/2021 ./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Cổng thông tin điên tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD( PĐC). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phan Lạc Hoài Thanh 
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