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KẾ HOẠCH 

Thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, 

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

 

Thực hiện Công văn số 989/UBND-VP ngày 25/5/2021 của UBND huyện về 

thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5/2021, Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng Kế hoạch hoạt 

động với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa 

phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện 

quy định cấm hút thuốc.  

- Trách nhiệm của người hút thuốc: không hút thuốc tại địa điểm có quy định 

cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, 

người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút 

thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.  

- Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói 

thuốc lá, quyền yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm 

hút thuốc lá.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 

1 Thực hiện các hoạt động hưởng ứng và tuyên truyền Ngày Thế giới 

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

Chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền thực hiện 

Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc 

lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), các biện pháp cai nghiện thuốc lá.  

- Các địa điểm cấm hút thuốc lá: nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà 

nghỉ, trong nhà hàng, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa 

điểm công cộng trong nhà được quy định trong Luật PCTH thuốc lá.  

- Tuyên truyền nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong PCTH của 

thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định.   

- 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; 

vào hương ước, quy ước tại thôn, bản, tổ phố; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại 

nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.  

- 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 trấn.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra liên ngành việc thực 

hiện Luật PCTH thuốc lá, 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.  

- Kiểm tra việc thực hiện quy định không bán thuốc lá tại các địa điểm cấm 

hút thuốc, 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 tại 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.  

2. Công chức Văn hóa- Thông tin, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đoàn 

viên, hội viên.  

- Công chức VH-TT, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về: chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá; lợi ích của việc bỏ thuốc lá, 

các biện pháp cai nghiện thuốc lá; bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về tác hại 

của thuốc lá điếu cần kịp thời phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc 

lá nung nóng, shisha tới các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn.  

- Các ban ngành, đoàn thể thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối về 

PCTH thuốc lá tại thị trấn (Trạm Y tế thị trấn) 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 zôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Thế giới 

không thuốc lá; truyền thông trên hệ thống loa phát thanh thị trấn… Khi cần các 

thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông PCTH của thuốc lá, tài liệu 

tư vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng, hướng dẫn giám sát hoạt động PCTH thuốc lá có thể tìm hiểu và tải về từ 

trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn 



Trên đây là Kế hoạch của UBND thị trấn về hoạt động hưởng ứng Ngày Thế 

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

yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- TT ĐU-HĐND thị trấn; 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- MTTQ, các ban, đoàn thể thị trấn; 

- Trạm Y tế thị trấn; 

- Cán bộ, công chức thị trấn; 

- Lưu: VP.  
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