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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 
           

                  Bắc Kạn, ngày        tháng 3 năm 2022 

  
KẾ HOẠCH 

Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh về 

tác hại của thuốc lá. Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 

(PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Bắc Kạn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc 

lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và 

các văn bản hướng dẫn. 

Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai 

nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. 

Tiếp tục nâng cao năng lực PCTHTL cho cán bộ tham gia hoạt động 

PCTHTL, đưa nội dung giảng dạy về PCTHTL vào trường học và thực hiện các 

mô hình không khói thuốc. 

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật 

PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL của các sở, ban, ngành, đoàn thể, 

huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch 

PCTHTL đạt hiệu quả. 

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch PCTHTL, phổ biến nội dung hoạt 

động, trách nhiệm thực hiện kế hoạch của các thành viên Ban chỉ đạo và sở, ban, 

ngành, địa phương. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật 

PCTHTL; xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ 

thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động để đánh giá hiệu quả công tác 

PCTHTL trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế 

hoạch PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTHTL, cai nghiện thuốc lá, tác 

hại của hút thuốc lá, xây dựng môi trường không thuốc lá 
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- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - 

Truyền hình Bắc Kạn, Đài truyền thanh các cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 

Trang Thông tin điện tử tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương về Luật PCTHTL 

và các văn bản hướng dẫn, phổ biến các nội dung về tác hại của hành vi hút thuốc 

lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội...  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Truyền 

thông trực tiếp, giao lưu truyền thông, tuyên truyền lưu động, truyền thông lồng 

ghép, hội nghị, hội thảo, hội thi, tranh, ảnh, pano, áp phích, các sự kiện văn hóa, 

thể thao không khói thuốc,...  

- Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần 

lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5. 

- Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông tờ rơi, áp phích, pa nô, biển cấm hút 

thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn 

vị, nhất là tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong 

nhà hàng, khách sạn cho các đối tượng là chủ sở hữu, người quản lý và nhân viên 

nhà hàng, khách sạn... 

- Tiếp tục duy trì các đơn vị, nhà hàng không khói thuốc trên địa bàn và nhân 

rộng thêm các cơ quan hành chính, các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, nhà máy, cơ 

sở kinh doanh, trên các phương tiện giao thông... 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể. 

Hàng năm tổ chức đánh giá để xét thi đua, tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, 

cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác PCTHTL. 

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết tham 

gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, không hút thuốc lá tại các địa 

điểm cấm theo quy định. 

- Xây dựng thí điểm mô hình tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các Trung tâm Y 

tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

4. Tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ phụ trách hoạt 

động PCTHTL 

Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ y tế về tư vấn cai nghiện thuốc 

lá; giáo viên các trường để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa; nông dân vùng 

trồng cây thuốc lá; trưởng, phó Ban công tác mặt trận, cựu chiến binh, đoàn thanh 

niên của các xã, phường, thị trấn; lực lượng thanh tra, công an, thành viên đoàn 

kiểm tra liên ngành... về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lào, các quy định 

của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn...   

5. Tổ chức thanh, kiểm tra xử lý vi phạm Luật PCTHTL trên địa bàn 

- Tổ chức đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành pháp luật PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các 

nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cá nhân kinh doanh thuốc lá... 

- Các ngành, địa phương chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá của ngành, địa phương. 
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6. Công tác giám sát, đánh giá và thống kê báo cáo 

- Thường xuyên tổ chức giám sát hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch... thực thi Luật PCTHTL. 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo 

công tác PCTHTL của cơ quan đơn vị, địa phương gửi về Sở Y tế (cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh) trước ngày 25/12 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động do Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc 

lá - Bộ Y tế trong các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, sản xuất tài liệu truyền 

thông, giám sát hỗ trợ. 

2. Sử dụng nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt 

động xây dựng môi trường không khói thuốc lá. 

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn, điều phối thực 

hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về PCTHTL trên địa bàn tỉnh và triển 

khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022 đạt hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiện toàn đoàn thanh tra, 

kiểm tra liên ngành hoạt động PCTHTL; phối hợp thực hiện công tác giám sát, 

kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy 

định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến 

mại, tài trợ…theo Luật PCTHTL.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTHTL, tác 

hại hành vi hút thuốc lá... 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các 

đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. 

- Hướng dẫn xây dựng Mô hình điểm tư vấn cai nghiện thuốc lá.  

- Cung cấp tài liệu truyền thông, pa nô, tờ rơi...về PCTHTL, biển cấm hút 

thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện PCTHTL gửi Bộ Y tế và 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Trực tiếp giám sát, hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ký kết hợp đồng 

trách nhiệm với Quỹ PCTHTL (Bộ Y tế); sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng 

quy định. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị bổ sung tiêu chí 

PCTHTL trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa 

quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào 

hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ phố, khu dân cư. 
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- Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại khách sạn, cơ sở lưu trú, 

điểm văn hóa, du lịch...  

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi 

phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng 

bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật PCTHTL. 

- Truyền thông cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, 

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, chiếu 

phim lưu động. 

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các sự kiện thể thao, các hoạt động, 

sự kiện truyền thông, tập huấn về PCTHTL không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Lồng ghép nội dung về PCTHTL vào chương trình giáo dục phù hợp với 

các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của 

Luật PCTHTL và các văn bản liên quan cho học sinh và cán bộ, công chức, viên 

chức ngành giáo dục. 

- Chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các 

quy định của Luật PCTHTL, 100% các trường thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trong khuôn viên trường học. 

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền 

thông, tập huấn về PCTHTL cho giáo viên, học sinh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở: 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật PCTHTL và tác hại của 

thuốc lá, đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến 

mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

trên xuất bản phẩm. 

- Phối hợp với Sở Y tế bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài về Luật 

PCTHTL, tác hại của hành vi hút thuốc lá và tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền 

thông, tập huấn về PCTHTL. 

5. Sở Công Thương 

Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị 

trực thuộc, các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn. Phối hợp tuyên 

truyền các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá 

tại nơi làm việc. Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, sự kiện 

truyền thông, tập huấn về PCTHTL. 

6. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí theo 

phân cấp ngân sách; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, lồng ghép 

với các nhiệm vụ chi thường xuyên trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn 

vị để thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử 

dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 
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7. Sở Giao thông vận tải 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền 

việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận tải hành khách, bến 

xe theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát đảm bảo trên 90% doanh nghiệp 

vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện vận 

chuyển hành khách. 

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tăng cường hoạt động PCTHTL trong ngành Công an, Quân đội; ban hành 

quy định cán bộ công an, quân đội không hút thuốc khi làm nhiệm vụ. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong 

Luật PCTHTL lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền 

thông, tập huấn về PCTHTL. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

-  Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL cấp ngành, huyện, thành phố; xây dựng và 

triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá.  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định 

không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu của 

công tác PCTHTL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật PCTHTL, địa điểm có quy 

định cấm hút thuốc lá trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  

gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm; 

xây dựng môi trường không khói thuốc; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 

PCTHTL. 

- Tuyên truyền phổ biến Luật PCTHTL và các Nghị định, Thông tư liên quan 

đến PCTHTL cho các đơn vị, nhà hàng, khách sạn. 

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động PCTHTL (truyền thông, 

tập huấn, kiểm tra, giám sát...). 

Trên đây là Kế hoạch PCTHTL năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
Gửi bản điện tử: 

- Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UB MTTQ VN và các hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, VXNV (V). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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