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 Kính gửi:     

 

Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 5680/BYT-KCB  ngày 16/7/2021 của  Bộ Y tế về 

Tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá, đẩy mạnh công tác cai nghiện thuốc 

lá tại các cơ sở y tế và phổ biến thông tin về tác hại của các sản phẩm thuốc lá 

mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha); 

Sở Y tế  yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức 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 về tác hại của thuốc 

lá điếu và phổ biến kịp thời thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng tới cán bộ, công chức, người lao động, và người dân trên địa bàn; Cung 

cấp các thông tin chính xác về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá 

điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) tới người dân, người bệnh, người nhà người 

bệnh. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: triển khai lồng ghép triển khai hoạt 

động tư vấn cai nghiện thuốc lá trong hoạt động khám, chữa bệnh, đặc biệt tại 

các khoa, phòng khám và điều trị các bệnh có liên quan đến hút thuốc lá; thực 

hiện tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và lợi ích của cai nghiện thuốc lá; 

Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập và tổ chức hoạt động 

tư vấn cai nghiện thuốc lá theo quy định tại Nghị định 77/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật PCTH thuốc lá về một 

số biện pháp PCTH thuốc lá.  

3. Các đơn vị trực thuộc: tăng cường triển khai tuyên truyền về tác hại của 

thuốc lá điếu và phổ biến kịp thời thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng tới cán bộ, công chức, người lao động, và người dân trên địa bàn; 

Cung cấp các thông tin chính xác về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới 

(thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) tới người dân, người bệnh, người 

nhà người bệnh. 

4. Các tài liệu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tài liệu 

về tư vấn cai nghiện thuốc lá được đăng tài trên trang thông tin điện tử 
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Sở Y tế Đề nghị các đơn nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- Các phòng trực thuộc; 

- BLĐ Sở; 

- 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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