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Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ, ngày 10/01/2023 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch phòng, chống tác hại 

thuốc lá năm 2023. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá huyện Văn Lãng 

xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường thực thi nghiêm túc các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và 

tiến tới mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại huyện Văn Lãng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện, với chỉ tiêu: 

- 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu, biết về quy định của 

Luật PCTH thuốc lá. 

- Trên 95% người dân tại cộng đồng hiểu, biết về tác hại của thuốc lá. 

- Trên 75% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH thuốc 

lá. 

2.2. Mục tiêu 2: Tăng cường thực hiện quy định về môi trường không khói 

thuốc lá, cai nghiện thuốc lá, quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty 

thuốc lá, với chỉ tiêu: 

- Ban hành kế hoạch PCTH thuốc lá năm 2023. 

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy 

định pháp luật về PCTH thuốc lá. 

- Trên 85% cơ quan hành chính của huyện thực hiện nghiêm quy định cấm 

hút thuốc trong nhà tại nơi làm việc. 

- 100% các đơn vị trường học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học. 

- Trung tâm Y tế huyện và 100% Trạm y tế xã, thị trấn có quy định về việc 

thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó trên 70% 

đơn vị thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá. 



2 

 

2.3. Mục tiêu 3: Tăng cường thanh tra, kiểm tra và đào tạo nâng cao năng 

lực cho các thành viên tham gia hoạt động thanh tra, giám sát tình hình thực hiện 

các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan, với chỉ tiêu: 

- 100% thành viên Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá của huyện được tập huấn 

về Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan. 

- Tổ chức ít nhất 01 đợt giám sát, kiểm tra định kỳ tại các cơ quan, đơn vị 

về việc thực thi về Luật PCTH thuốc lá trong lĩnh vực được giao phụ trách. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá huyện và các xã, thị trấn. 

- Thiết lập mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền về PCTH thuốc lá đến các 

xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

PCTH thuốc lá năm 2023 của đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTH thuốc 

lá và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTH thuốc lá và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không 

khói thuốc… trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Truyền thanh và 

Truyền hìnhhuyệnvới nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với từng 

nhóm đối tượng. 

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, pano về PCTH thuốc lá đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn toàn huyện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về PCTH thuốc lá nhân ngày Thế 

giới không thuốc lá” 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (Từ ngày 25/5 - 

31/5 hàng năm). 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện tốt quy định và duy trì mô hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả về hoạt động 

PCTH thuốc lá. 

3. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Không 

có cán bộ, công chức, viên chức, lao động hút thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia ký cam kết thi đua thực hiện  Luật  PCTH  của thuốc lá; 

tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương không khói thuốc lá. 

- Đưa nội dung thực hiện Luật PCTH thuốc lá vào quy chế của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

- Động viên người hút thuốc lá hạn chế hút thuốc và cai nghiện thuốc lá. 
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- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ sở y tế công 

lập và ngoài công lập, trường học, trên địa bàn. 

4. Tập huấn về Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan 

Phối hợp mở lớp tập huấn cho cộng tác viên và thành viên phụ trách hoạt 

động PCTH thuốc lá của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá 

- Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH 

thuốc lá trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra hoạt động chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo 

PCTH thuốc lá cấp huyện và BCĐ các xã, thị trấn. 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các 

hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc lá. 

6. Công tác thống kê báo cáo:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá năm của cơ quan đơn vị, địa phương 

mình gửi về Trung tâm Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá huyện) theo địa chỉ đơn vị đầu mối: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

và điều dưỡngTTYT huyện Email: ttytvanlang@gmail.com để tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện và Sở Y tế theo quy định. 

- Thời gian thực hiện báo cáo: kết quả thực hiện 06 tháng trước ngày 

15/6, cả năm trước ngày 15/12 hàng năm (Phụ lục bảng tổng hợp kết quả kèm 

theo). 

III. KINH PHÍ THỰCHIỆN 

 1. Từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

 2. Hỗ trợ của Quỹ PCTHTL của Trung ương, của tỉnh. 

 3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện xây dựng kế hoạch PCTH thuốc lá và 

triển khai thực hiện. 

- Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không khói thuốc lá tại bệnh 

viện và các cơ sở khám chữa bệnh” trong toàn ngành Y tế. Tổ chức xây dựng mô 

hình “Bệnh viện không khói thuốc”. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát việc thực hiện quy định cấm hút 

thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám chữa bệnh. 

mailto:ttytvanlang@gmail.com
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- Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành cấp huyện về 

PCTH thuốc lá. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức về Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Tổng hợp, tham mưu đề xuất việc hỗ trợ hoạt động PCTH thuốc lá năm 

2023 từ các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo Quỹ PCTH thuốc 

lá Bộ Y tế và hợp đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ của Quỹ PCTH thuốc lá 

tại địa phương. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện về việc thực hiện kế hoạch hoạt động 

PCTH thuốc lá; đề xuất Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá huyện xem xét biểu dương, 

khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn 

huyện. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

- Xây dựng chuyên đề, chuyên mục và triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Đưa tin bài về cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc xây dựng 

mô hình môi trường không khói thuốc, có các ý tưởng sáng tạo, hiệu quả trong 

hoạt động PCTH thuốc lá. 

- Chủ trì, hướng dẫn tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch không 

khói thuốc trên địa bàn. Bổ sung tiêu chí về không hút thuốc lá vào Phong trào 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các quy định trong các Hương ước, 

Quy ước của thôn, bản, khu phố, khu dân cư. 

- Chỉ đạo triển khai mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc” và “Nhà 

hàng, Khách sạn không khói thuốc”. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và 

các văn bản hướng dẫn. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, học sinh 

tại các đơn vị trong ngành. 

- Chỉ đạo hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học và các đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học, xây 

dựng mô hình “Trường học không khói thuốcˮ. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội quản lý thị trường số 7 

- Kiểm soát việc cấp phép buôn bán thuốc lá tại các doanh nghiệp kinh 

doanh trên địa bàn. 

- Chỉ đạo triển khai việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại bến xe, điểm 



5 

 

đỗ xe buýt… 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm đối với hành vi buôn bán, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá 

giả. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức Luật PCTH 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành. 

5. Công an huyện 

- Tổ chức thanh kiểm tra, giám sát, xử lý đối với hành vi vi phạm về việc 

hút thuốc lá tại các địa điểm đã quy định cấm hút thuốc lá trên địa bàn huyện. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật PCTH 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành. 

- Điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá 

nhập lậu theo quy định của pháp luật. 

6. Các phòng, ban, ngành khác và UBND các xã, thị trấn 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình; xây dựng kế hoạch PCTH thuốc lá và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

- Tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các 

quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, tác hại của thuốc 

lá… 

- Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối 

với hành vi vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm theo Luật 

PCTH thuốc lá tại địa bàn phụ trách. Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định 

của Luật PCTH thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động PCTHTL (truyền thông, 

tập huấn, kiểm tra, giám sát...). 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và 

các tổ chức Hội  

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá ở cơ quan, đơn vị. Xây 

dựng kế hoạch PCTH thuốc lá và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các quy 

định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; tích cực vận động đoàn 

viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia PCTH 

thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi 

làm việc; phát động phong trào thi đua thực hiện “Môi trường không khói thuốc”. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tác hại thuốc lá huyện. Đề nghị các phòng, ban, ngành, Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, các tổ chức Hội và UBND các 
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xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

[Nơi nhận:  
- Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh; 

- Sở Y tế;  

- TT Huyện ủy;                           (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện và các tổ chức hội;  

- Các TV BCĐ PCTHTL huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 
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