
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 358 /UBND-VP Bắc  Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2019 
V/v tăng cường thực thi Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

và hưởng ứng ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5/2019 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 390/UBND-KGVX ngày 06/5/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.  

Để đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các cấp, các ngành, 

các tổ chức và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các hoạt động sau đây: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan đến tác hại của thuốc lá. Tập trung 

tuyên truyền việc không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá như: Nơi 

làm việc, trường học, cơ sở y tế, trong nhà hàng, bến xe, trên phương tiện giao 

thông công cộng…; tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, gia 

đình và cộng đồng; ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá. 

Tuyên truyền 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… 

2. Tổ chức các hoạt động như: Hội nghị phổ biến nội dung Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan đến tác hại của thuốc lá; treo 

khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia 

Không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2019; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm 

việc vào quy chế của các cơ quan, đơn vị; quy định về việc hạn chế hoặc không 

hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương 

ước, quy ước; lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hoá - Sức khoẻ với xây 

dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào; treo biển cấm hút 

thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc. 

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

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá hoặc cử cán bộ 

phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá để kịp thời tham mưu triển 

khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn 

vị (các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và tài liệu truyền 
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thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện 

tử: www.vinacosh.gov.vn). 

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện) theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và xây 

dựng báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung công văn nêu trên tổ chức triển 

khai thực hiện và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 01/6/2019 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCTH thuốc lá huyện; 

- Lưu : VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 
 

 

http://www.vinacosh.gov.vn/
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