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KẾ HOẠCH 

Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá,  

giai đoạn 2023-2024 

 

 Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá; 

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái 

tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây 

nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025; 

Căn cứ Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021- 

2025; 

Thực hiện Công văn số 3195/KSBT- KLN, ngày 19/10/2022 của Sở Y tế 

Tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá 

giai đoạn 2023-2024. Nhằm tăng cường công tác phòng,chống và giảm thiểu tác 

hại của việc sử dụng thuốc lá, bảo vệ sức khỏe khỏi tác hại do thuốc lá gây ra, nâng 

cao nhận thức của cộng đồng,từng bước đưa luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

vào cuộc sống, giảm số người hút thuốc lá trên địa bàn huyện. Uỷ ban nhân dân 

huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023- 2024 

trên địa bàn huyện,cụ thể như sau: 

I.MỤC TIÊU 

1.Mục tiêu chung 

Tiếp tục tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản 

hướng dẫn 

- 100% lãnh đạo, công chức, viên chức cấp huyện và các xã, thị trấn hiểu 

biết về quy định của luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
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- 97% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 80% người 

dân hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra, 80% người dân hiểu biết về quy 

định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2.2. Mục tiêu 2: 

Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá để tổ chức thực 

hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá giảng dạy về 

PCTHTL, chuyển đổi ngành nghề cho người trồng cây thuốc lá, tăng cường kiểm 

tra, giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ 

chức không khói thuốc lá, phát triển nhân rộng các  mô hình có hiệu quả. 

- Tổ chức các buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề trực tiếp về phòng 

chống tác hại thuốc lá; 

- 80% cơ quan hành chính của huyện thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi công sở; 100% các trường học trên địa bàn huyện thực hiện quy định 

cấm hút thuốc trong khuôn viên nhà trường 

- Trung tâm y tế huyện tổ chức thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá 

trong khuôn viên bệnh viện, trạm y tế xã, thị trấn có biển cảnh báo cấm hút thuốc 

lá. 

2.3. Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực cho người tham gia hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh 

giá tình hình thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Chỉ tiêu: 

 - Ít nhất 50% cán bộ thanh tra, kiểm tra, công an được tập huấn nâng cao về 

thực hiện môi trường không khói thuốc; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

các văn bản liên quan. 

- Tổ chức ít nhất 02 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của việc sử 

dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản 

hướng dẫn 

1.1.Thực hiện truyền thông trên sóng truyền thanh- truyền hình của 

Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện và hệ thống loa phát thanh của xã, 

thị trấn. 

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến kinh tế, sức khỏe tới nhân dân và 

các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn; Tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến 

sức khoẻ con người trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn. 

1.2. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện 
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Đăng tin, bài viết tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con 

người; phổ biến kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá được quy định tại 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định xử phạt khác có liên quan đến 

phòng, chống tác hại của thuốc lá… khen thưởng biểu dương gương người tốt, việc 

tốt trong công tác truyền thông, vận động cai nghiện thuốc lá, thực hiện cơ quan, 

đơn vị không khói thuốc lá… 

1.3. Các hình thức truyền thông khác 

- Tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đa 

dạng, thiết thực đến các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân như: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên 

đề về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. Phổ biến Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tác hại 

thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại thuốc lá 

để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, 

giảng dạy về phòng, chống tác hại thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát thực 

hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

Tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về PCTHTL, dựa vào cộng đồng; tư vấn 

việc tổ chức nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng; tổ 

chức cai nghiện thuốc lá. 

Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng tác viên 

làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; Xây dựng nội dung và  tổ chức đưa 

giáo dục về tác hại và PCTHTL vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp 

học; 

Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức 

không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Xây 

dựng môi trường không khói thuốc lá và giám sát, đánh giá, tình hình thực hiện các 

hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; 

Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với tiêu chí: cơ quan, đơn vị không 

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

công chức, viên chức ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. 

Triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, 

trường học, nơi công cộng; Tổ chức giám sát, tổng hợp, đánh giá các hoạt động 

phòng,chống tác hại của thuốc lá của các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện 

và các đơn vị trên địa bàn huyện, có biện pháp hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các 

quy định tại cơ quan, đơn vị. 
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Mục tiêu 3: Thực hiện các nghiên cứu đánh giá để đưa ra bằng chứng phục 

vụ công tác PCTHTL. 

Tổ chức nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc lá và nhận thức của người dân 

về các chính sách kiểm soát và phòng chống tác hại thuốc lá để đưa ra những bằng 

chứng phục vụ cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh công tác kiểm soát và 

phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện, bao gồm: Thông tin, giáo dục, 

truyền thông; xây dựng mô hình “Cộng đồng không thuốc lá”; điều trị hỗ trợ cai 

nghiện thuốc lá. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND& UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức các hội 

nghị, hội thảo, tập huấn; hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong việc 

triển khai phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, triển khai Luật phòng chống tác hại 

thuốc lá. Là đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tác 

hại thuốc lá theo định kỳ và đột xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Sở Y tế theo 

quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

Phát động và duy trì phong trào thi đua "Không hút thuốc lá tại bệnh viện/cơ 

sở khám chữa bệnh" trong toàn ngành y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng 

mô hình điểm "Bệnh viện không khói thuốc lá"; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, 

giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện: 

Tham mưu UBND huyện nghiên cứu bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước 

trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo Luật Ngân sách hiện hành 

dành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là hoạt động thanh 

kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường 

không khói thuốc. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- Quản lý nghiêm và hạn chế việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, 

bán lẻ thuốc lá trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát các hành vi buôn 

lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, dán tem theo 

quy định. 

- Tích cực phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành về thi hành Luật Phòng 

chống tác hại của thuốc lá, môi trường không khói thuốc. 
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- Nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các 

hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

4. Đội Quản lý thị trường số 3: 

- Tăng cường công tác quản lý lưu thông thuốc lá; kiểm soát việc khuyến 

mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát các hành 

vi buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, dán tem 

theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp thanh kiểm tra liên ngành về thi hành Luật Phòng chống 

tác hại của thuốc lá, môi trường không khói thuốc. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các 

hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

5. Công an huyện: 

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

thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn tại các đơn vị 

trong ngành. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 3 và các 

cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt 

các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định. 

- Tích cực phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành về thi hành Luật Phòng 

chống tác hại của thuốc lá, môi trường không khói thuốc. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các 

hoạt động về PCTHTL. 

6. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền về tác hại 

của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá; hướng dẫn xây 

dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại 

các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm việc không nhận tài trợ và đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại, tài trợ 

của các công ty thuốc lá. 

- Chỉ đạo triển khai mô hình điểm về môi trường không khói thuốc lá tại các 

khu/điểm du lịch, các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn. 

7. Trung tâm Văn hoá – truyền thông  

Phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường thời lượng 

phát sóng các thông điệp, chuyên mục, các tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về 

tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan. 
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8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Lồng ghép nội dung phòng, 

chống tác hại của thuốc lá vào nội dung bài giảng phù hợp với cấp học. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động tập huấn, tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức 

ngành giáo dục và học sinh; duy trì và nhân rộng mô hình “Trường học không khói 

thuốc lá”. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chính trị 

- xã hội huyện và yêu cầu các Phòng, ban, ngành huyện có liên quan; theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung sau: 

- Tích cực vận động hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành  việc không 

hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc, phát động phong trào thi đua “Môi 

trường công sở không khói thuốc”. 

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

chống tác hại của thuốc lá; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện quy định cấm hút thuốc theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và triển khai 

thực hiện theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, ban ngành, đơn 

vị, địa phương. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của địa 

phương. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL và triển khai thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách 

hằng năm đáp ứng yêu cầu của công tác PCTHTL tại địa phương; 

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 

hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ 

quan, đơn vị và xét thi đua cá nhân hàng năm. 

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

thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL, các văn bản hướng dẫn và các quy định 

xử phạt vi phạm trong PCTHTL trên các phương tiện truyền thông của đơn vị;Vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tham gia 

hoạt động PCTHTL. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tác hại 

của thuốc lá, tổ chức việc xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm công 

cộng có quy định cấm thuộc địa bàn quản lý.   
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Trên đây là Kế hoạch Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, trên địa 

bàn huyện Nguyên Bình, giai đoạn 2023-2024. Yêu cầu các cơ quan, Ban ngành 

liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT.HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu:VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Hiển Hòa 
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