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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 
   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị thị xã (03 khối); 

         - Trung tâm Y tế; 

         - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2220/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5/2021; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, phường phối hợp với hội, đoàn thể thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau:   

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá 

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai 

hoạt động phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá để đảm bảo hoạt động PCTH thuốc 

lá được triển khai sâu rộng trên địa bàn thị xã. 

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá theo quy 

định tại khoản 4 Điều 5 Luật PCTH thuốc lá. 

- Tiếp tục đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa 

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

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

phố, tổ dân phố. 

- Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như tại nơi làm 

việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng trong nhà 

khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTH thuốc lá. 

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát việc xây dựng môi trường không khói thuốc trên 

địa bàn thị xã. 

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

PCTH thuốc lá. 

2. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các ngành, 

đơn vị chức năng. Nội dung kiểm tra tập trung vào: 

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, việc ban hành và 

thực hiện nội quy PCTH thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm và trong quy chế 

nội bộ của cơ quan, đơn vị; 
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- Kiểm tra việc thực hiện quy định không bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút 

thuốc; không bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, 

trung học cơ sở, phổ thông trung học theo quy định của Luật PCTH thuốc lá; 

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định: không trưng bày quá một bao, một tút hoặc một 

hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại mỗi điểm bán lẻ; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá dưới mọi 

hình thức, quy định cấm tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng; 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm thuốc 

lá bất hợp pháp bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 

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

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 

- Giao Trung tâm Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của 

thuốc lá thị xã) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, 

phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

- Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tích cực phối 

hợp với Trung tâm Y tế tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng 

ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá: treo băng rôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền (Kèm theo). 

- Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thường xuyên đăng tải, 

phát sóng thông điệp, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thông 

tin tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá được đăng tải trên trang Website: 

www.vinacosh.gov.vn. 

4. Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi xã, phường, đơn vị tổ chức các hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá dưới các hình thức phù hợp với tình hình dịch COVID-

19 hiện nay. 

5. Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường báo cáo kết 

quả thực hiện việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 về Trung tâm Y tế (qua địa chỉ email: 

phongkehoachnghiepvudhpy@gmail.com) trước ngày 17/6/2021 để tổng hợp, báo cáo 

UBND thị xã và Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, qua địa chỉ email: 

suckhoephuyen@yahoo.com.vn) trước ngày 22/6/2021. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- Thường trực Thị ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG  

NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 

VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25/5-31/5/2021 
__________________________ 

 

 * Tác hại của thuốc lá:  

 1. Người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 22 lần so với người 

không hút thuốc (Tổ chức Y tế thế giới).  

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

(Tổ chức Y tế thế giới).  

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

và thai nhi (Tổ chức Y tế thế giới).  

 4. Các chất độc trong thuốc lá điện tử gây nhồi máu cơ tim, tổn thương phổi (Tổ 

chức Y tế thế giới). 

 5. Chất nicotin trong thuốc lá điện tử là chất gây nghiện cao làm tổn thương bộ 

não đang phát triển của trẻ em.  

 6. Nói không với thuốc lá điện tử để bảo vệ thế hệ trẻ.  

 7. Thuốc lá và thuốc lá điện tử đều có hại cho sức khỏe.  

 8. Hút shisha cũng có hại như các sản phẩm thuốc lá khác.  

 9. Người hút thuốc lá có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng và tử vong vì 

COVID-19.  

 * Một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá:  

 10. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc (Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá).  

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

việc.  

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

chống tác hại của thuốc lá).  

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

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

 14. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi.  

 * Kêu gọi bỏ thuốc lá:  

 15. Bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ mắc COVID-19.  

 16. Hãy bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. 

 17. Hãy bỏ thuốc lá vì sức khỏe bản thân và những người thân của bạn.  

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

 19. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính. 

 20. Hãy bỏ thuốc lá để làm tấm gương tốt cho các con của bạn. 

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

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

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