
     ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN CHÂU THÀNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:        /UBND                                      Châu Thành, ngày       tháng  5 năm 2018
 

 

V/v tăng cường công tác phòng, 

    chống tác hại của thuốc lá  
      

          Kính gửi: 

                                                 - Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                                 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Trong những năm qua, toàn huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

thực hiện các quy định có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ 

quan, đơn vị, đặc biệt là trong cuộc sống hằng ngày vẫn còn nhiều hạn chế.  

Nhằm tăng cường thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời thực hiện chỉ 

đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 1212/UBND-KGVX ngày 22/5/2018 về 

tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

          1. Xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị 

      - Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, gương mẫu không hút thuốc tại nơi làm việc; đưa 

quy định cấm hút thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị.  

 - Tăng cường tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, tập trung vào các nội dung: tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, 

địa điểm cấm hút thuốc và quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

      - Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần 

lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2018.  

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế 

hoạch liên ngành phòng, chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn huyện. 

- Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và kiểm 

tra, giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên 

địa bàn huyện.  

     - Tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá; vận động 

người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng, tham gia thực thi các quy định về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại các cơ sở y tế trực thuộc; 

phát động và duy trì phong trào thi đua “không hút thuốc tại các cơ sở y tế” trong toàn 

ngành y tế. 
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3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao 

- Định hướng các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện hoạt động thông tin 

truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chủ trương, chính sách 

về phòng, chống tác hại thuốc lá; Chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, 

khuyến mại và tài trợ của các Công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và trên xuất bản phẩm. 

- Tăng cường công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá thông 

qua các loại hình văn hóa, thể dục, thể thao.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, không mời và không sử 

dụng các sản phẩm thuốc lá trong việc cưới, tang, lễ hội và tại nơi công cộng. Lồng 

ghép hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào 

phong trào xây dựng Làng văn hoá – Sức khỏe. 

4. Đài Truyền thanh  

Phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan thực hiện các tin, bài về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; tăng thời lượng phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục 

rộng rãi tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Công ước Khung và các 

hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; vận động mọi người dân trong cộng đồng 

tích cực hưởng ứng, thực hiện.  

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát việc khuyến 

mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá. Phối hợp cơ quan liên 

quan thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống các hành vi vi phạm như: buôn lậu thuốc 

lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khoẻ trên bao thuốc, không dán tem 

đúng quy định. 

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu 

các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc lá phải có bản cam kết với cơ quan quản lý không 

bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và sử dụng người dưới 18 tuổi bán 

thuốc lá. Tăng cường phối hợp liên ngành trong các hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học sinh và cán bộ, 

công chức, viên chức của ngành giáo dục. Xây dựng trường học không khói thuốc lá. 

Lồng ghép nội dung Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy. 

7. Công an huyện 

Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành; phối 

hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phòng, 

chống buôn lậu thuốc lá; tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể 

Tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách không hút thuốc nơi công cộng và cơ 

quan làm việc; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự 

giác chấp hành, đồng thời phát động phong trào thi đua “công sở không khói thuốc”. 

Tuyên truyền, vận động các thành viên và nhân dân giảm sử dụng các sản phẩm thuốc 
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lá trong cộng đồng dân cư, không sử dụng thuốc lá trong lễ hội, đám cưới, đám tang, 

cuộc vui gia đình...tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá ở 

địa phương. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá; chỉ đạo nghiêm các quy định về bán buôn, 

bán lẻ thuốc lá; kiểm tra, giám sát các hành vi nhập khẩu thuốc lá lậu, buôn bán thuốc lá 

giả trên địa bàn; bổ sung tiêu chí không sử dụng thuốc lá vào cuộc vận động xây dựng 

nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại cộng đồng. 

- Chỉ đạo nghiêm cấm việc hút thuốc tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. 

- Thành lập mô hình điểm trụ sở, cơ quan nơi làm việc không khói thuốc. 

- Định kỳ hằng năm có kế hoạch tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí và giám sát 

thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quản lý. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, xây dựng 

quy chế và kế hoạch hoạt động cụ thể; tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

 

 Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                              KT.CHỦ TỊCH  

- Như trên;                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                             
- TTHU;  

- LĐ. UBND huyện;  

- LĐVP, CVK; 

- Lưu: VT.  
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