
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:            /UBND-VXNV       Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại thuốc lá 

và hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5, Tuần lễ 

quốc gia không thuốc lá 25-

31/5/2022. 

 

              

              Kính gửi:  

    - Các Sở, ban ngành; 

    - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; 

- UBND các huyện, thành phố. 
   

Thực hiện Công văn số 2421/BYT-KCB ngày 11/5/2022 của Bộ Y tế về 

việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong 

phạm vi lĩnh vực phụ trách, thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Luật phòng, chống 

tác hại (PCTH) thuốc lá theo đúng nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế tại văn bản 

nêu trên. 

- Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa 

quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn 

vị. 

- Chỉ đạo treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc như nơi 

làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và địa điểm khác theo quy 

định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTH thuốc lá. 

- Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức thực hiện tốt 

công tác PCTH thuốc lá. 

2. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí tổ 

chức tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, 

thuốc lào, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; đưa tin các tấm gương điển hình về 

bỏ thuốc và vận động mọi người không hút thuốc tại cộng đồng; treo băng rôn 

khẩu hiệu tại các trục đường chính, nơi tập trung đông người như chợ, trường 

học, bến xe, bến tàu… để tuyên truyền hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5/2022 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25 - 31/5/2022. 



- Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đẩy mạnh 

tuyên truyền về chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá 

tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa 

điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Làm đầu mối, tham mưu thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 

PCTH thuốc lá. 

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực 

hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của 

các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 177/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 

tế. 

- Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống 

tác hại thuốc lá hỗ trợ cho tỉnh; đảm bảo việc triển khai hoạt động PCTH thuốc 

lá được sâu rộng, hiệu quả. 

- Tham mưu việc chỉ đạo, thực hiện, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-

31/5/2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn 

bản nêu trên. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán 

bộ, nhân viên trong ngành Giáo dục về các quy định pháp luật trong PCTH 

thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá; thông qua học sinh tuyên 

truyền đến các bậc phụ huynh thực hiện không hút thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo đẩy 

mạnh xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc lá”. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thường xuyên thông tin đăng tải đầy đủ các 

nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTH thuốc lá và phổ biến kiến 

thức về tác hại của thuốc lá.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm 

thuốc lá và việc không đưa thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các 

cơ quan sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên báo chí, các trang mạng thông tin và 

xuất bản phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo 

chí, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng 

sản phẩm thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc 

biệt về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá 25-31/5. 

 



5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Đưa nội dung tiêu chí môi trường “Không khói thuốc lá” vào chương 

trình xây dựng nếp sống văn hóa, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp 

sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá; đưa nội dung 

tuyên truyền pháp luật về PCTH thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá trên các hình ảnh văn hóa, nghệ thuật và hoạt động thể thao, lễ hội; xây 

dựng các địa điểm du lịch “Không khói thuốc lá”. 

- Chỉ đạo, lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với 

xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào; Lồng ghép 

nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, 

làng, khu dân cư; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các 

đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường các hoạt động tuyên truyền Luật phòng 

chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với 

sức khỏe; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá. 

- Giới thiệu các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người 

bỏ thuốc tại cộng đồng; các mô hình cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định 

của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường thực 

thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-

31/5/2022 tại địa phương theo đúng quy định hiện hành. 

- Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân 

dân các cấp, đưa nội dung PCTH thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, 

làng, ấp, bản, tổ dân phố. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) trước ngày 

10/6/2022 để báo cáo Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh NLB; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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