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Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Thực hiện Công văn số 2622/UBND-KGVX1 ngày 03/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu chỉ đạo tăng cường thực thi Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5/2019 với chủ đề "Thuốc lá và các bệnh về phổi"; Sở Y tế đề nghị Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau: 

1. Treo khẩu hiệu hưởng ứng hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 (Nội dung khẩu hiệu tuyên 

truyền gửi kèm). 

2. Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá tại nơi 

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

theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá). 

3. Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức, 

người lao động và người dân về tác hại thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá, tập trung 

vào các nội dung: 

 - Các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 11, Điều 12); nơi làm việc, 

trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương 

tiện giao thông công cộng. 

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương (Điều 

6); người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 14); Quyền của công 

dân trong PCTH thuốc lá (Điều 7); Nghĩa vụ của người hút thuốc lá (Điều 13). 

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá (Điều 9); Quy 

định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá (Điều 25). 



- Tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh 

về phổi như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). 

- Ý nghĩa và lợi ích của môi trường trong lành không khói thuốc lá. 

4. Có hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện 

tốt công tác PCTH thuốc lá. Thông tin về các tấm gương của cơ quan, đơn vị 

thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân 

bỏ thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm vận động người hút 

thuốc bỏ thuốc lá, thuốc lào. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 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. Thành lập các đoàn kiểm tra liên 

ngành/lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá vào công tác kiểm 

tra liên ngành trên địa bàn quản lý. Nội dung tập trung kiểm tra việc tuân thủ 

quy định treo biển báo cấm hút thuốc, tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các 

địa điểm có quy định cấm, việc ban hành nội dung PCTH thuốc lá trong kế 

hoạch hàng năm, việc đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy 

chế nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường xử lý vi phạm hành chính hành vi vi 

phạm quy định của Luật PCTH thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế và các Nghị định liên quan. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời báo 

cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước 07/6/2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các đơn vị Y tế trong Ngành; 

- http://soyte.hatinh.gov.vn.  

- Lưu: VT, NVY. 

  Gửi: Bản điện tử. 
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Trần Xuân Dâng 
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KHẨU HIỆU 

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2019 

(Chủ đề: Thuốc lá và các bệnh về phổi) 

 

1. Nhóm thông điệp theo chủ đề "Thuốc lá và các bệnh về phổi" 

- Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

- 90% người mắc ung thư phổi là do hút thuốc lá. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

- Nguy cơ mắc ung thư phổi ở người hít thuốc cao hơn 20 lần so với 

người không hút thuốc. 

(Tổng hội Y khoa Hoa Kỳ) 

- Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

- 75% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là do hút thuốc lá. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

- Tỷ lệ chết do mắc viêm phổi ở người hút thuốc cao gấp 2 lần so với 

người không hút thuốc. 

(Tổng hội Y khoa Hoa Kỳ) 

- Hút thuốc lá thụ động làm tăng 30% nguy cơ mắc bệnh hen ở trẻ nhỏ. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

- Hút thuốc lá thụ động làm chậm phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

- Hút thuốc lá thụ động làm suy giảm chức năng phổi ở trẻ nhỏ. 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 

 

2. Nhóm thông điệp về quy định của Luật PCTH thuốc lá 

- 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) 

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

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

- Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe. 

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

- Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có 

khói thuốc lá. 

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 

 



3. Nhóm thông điệp kêu gọi hành động 

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

bệnh, người cao tuổi. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi 

làm việc. 

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

- Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân 

yêu. 

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

- Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính. 

- Hãy nhắc người hút thuốc lá không hút gần mình và những người xung 

quanh. 

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