
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số:  1141/UBND-YT 
V/v 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Đức Thọ, ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

   
Thực hiện Văn bản số 3197/UBND-VX1 ngày 21/5/2020 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, UBND huyện đề các đươn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn: 

1.1. Tiếp tục tăng cường truyền thông cho cán bộ, nhân dân về tác hại của 

thuốc lá điếu thông thường và các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, 

thuốc lá nung nóng, shisha… Tổ chức treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá bắt đầu từ 25/5/2020 

đến ngày 31/5/2020 (có nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm) và thực hiện 

nghiêm túc việc treo các biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá 

theo quy định. 

1.2. Rà soát, bổ sung nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá; quy định 

cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc để đưa vào kế hoạch hoạt động, quy chế nội bộ 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Có hình thức động viên, khen thưởng 

các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Thông 

tin, tuyên truyền kịp thời và có hình thức biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và cá nhân thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, 

vận động người hút thuốc bỏ thuốc lá. 

1.3. Thực hiện nghiêm túc 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 và nêu cao vai trò gương mẫu không hút 

thuốc của người đứng đầu. 

1.4. UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm 

tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quản lý; có 

các hình thức tuyên truyền, lồng ghép các quy định phòng, chống tác hại của 

thuốc lá vào các hoạt động thường xuyên, phong trào, quy chế, hương ước của 

cộng đồng dân cư; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các 

hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ buôn bán thuốc lá nhập trên địa bàn.  

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: 



2.1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Bệnh viện đa khoa 

huyện 

- Giúp UBND huyện chỉ đạo tổ chức, thực hiện tốt nội dung văn bản này 

và các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn và trong các cơ sở 

y tế. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, 

thị trấn phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu về tác hại của thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại thuốc lá. 

- Phối hợp triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phối 

hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.  

2.2. Phòng Văn hóa và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện  

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện và các phòng, 

ngành, địa phương chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân hiểu về tác hại của thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc; đồng thuận và không tham gia, tiếp tay 

cho hoạt động buôn lậu thuốc lá; biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác 

phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về tác hại của 

việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, trong đó tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành tại các địa điểm 

cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, 

người đứng đầu trong thực hiện quy định cấm hút thuốc; trách nhiệm của người 

hút thuốc; tác hại của thuốc lá điếu thông thường và các sản phẩm thuốc lá mới như 

thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha… 

- Tổ chức treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá bắt đầu từ 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020 (có 

nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm). 

2.3. Công an huyện 

- Tăng cường công tác điều tra, trinh sát nắm tình hình, xác lập các chuyên 

án, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, 

buôn bán thuốc lá nhập lậu để khởi tố, truy tố trước pháp luật. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức 

năng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối 

tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên các tuyến đường bộ, đường sắt. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền có biện pháp 

tuyên truyền, giáo dục, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng thường 

xuyên tham gia buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. 

2.4. Đội Quản lý thị trường: Tăng cường quản lý thị trường trên địa bàn, 

thường xuyên kiểm tra các điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá nhập lậu, kiên quyết 

đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, 

tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu; phối hợp với lực lượng Công an rà soát, 

kiểm tra các tụ điểm, đầu nậu buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. 



Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện việc hưởng ứng Ngày 

Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 về UBND 

huyện qua Phòng Y tế trước ngày 9/6/2020 để tổng hợp qua hộp thư điện tử: 

yte.dt@hatinh.gov.vn, báo cáo cấp trên theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP Cấp ủy – chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, YT. 
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Trần Hoài Đức 

 



KHẨU HIỆU 

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2020 

(Chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản 

phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”) 

 

* Nhóm các thông điệp về tác hại của thuốc lá 

1. 8 triệu người chết do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá mỗi năm trên 

toàn cầu. (Tổ chức Y tế thế giới) 

2. Hơn 1 triệu người chết vì các bệnh do hút thuốc lá thụ động mỗi năm trên 

toàn cầu. (Tổ chức Y tế thế giới) 

3. Chất Nicotine trong sản phẩm thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung 

thư và tim mạch. (Tổ chức Y tế thế giới) 

4. Sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi và tim 

mạch. (Tổ chức Y tế thế giới) 

5. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát triển não bộ ở 

trẻ nhỏ. (Tổ chức Y tế thế giới) 

6. Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại gây nghiện, gây bệnh tật và tử 

vong. (Tổ chức Y tế thế giới) 

7. Thuốc lá điện tử có Nicotine là chất gây nghiện, là nguyên nhân gây các 

bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. (Tổ chức Y tế thế giới) 

8. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe của bà mẹ và 

thai nhi, gây ra sinh non và thai chết lưu. (Tổ chức Y tế thế giới) 

9. Các chất độc hại trong thuốc lá điện tử là nguyên nhân gây nhồi máu cơ 

tim, tổn thương phổi. (Tổ chức Y tế thế giới) 

10. Hãy bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nghiện chất nicotine và các tác động của 

việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá. 

11. Không có loại thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. (Tổ chức Y tế thế giới) 

* Nhóm thông điệp về quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 

1. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương 

tiện giao thông công cộng (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

2. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê (Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

3. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe (Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá) 

4. Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói 

thuốc lá (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

* Nhóm thông điệp kêu gọi hành động: 

1. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, 

người cao tuổi. 



2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm việc. 

3. Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu. 

4. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi. 

5. Bỏ thuốc lá đế giảm nguy cơ mắc bệnh và từ vong do bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính. 

6. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những người xung quanh. 

7. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí. 

8. Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn 
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