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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 17/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tác hại của thuốc lá về kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá 

năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về tác 

hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử hiện nay, kỹ năng cần thiết để phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 

 - Lợi ích của môi trường không có khói thuốc và các quy định của Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn thực hiện đồng thời 

từng bước xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc góp phần nâng cao 

sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động. 

- Từng bước giảm dần về số người hút thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ 

quan, tiến tới gắn biển “Cấm hút thuốc lá tại phòng làm việc và nơi công cộng”.   

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tuyên truyền phổ biến tới công chức, viên chức và người lao động về 

Luật phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá số 09/2012/QH13; Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

PCTH thuốc lá về một số biện pháp PCTH thuốc lá; Nghị định số 117/2020/NĐ-

CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực Y tế; hậu quả tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe và kinh tế; ý nghĩa 

của việc thực hiện môi trường không khói thuốc,… thông qua các hình thức 

như: Họp Đảng ủy, chi bộ, họp giao ban cơ quan; trên hệ thống Văn phòng điện 

tử VNPT-iOffice và nhiều hình thức khác, nhằm làm chuyển biến nhận thức của 

công chức, viên chức và người lao động về tác hại của thuốc là, thuốc lá điện tử 

từng bước tạo sự đồng thuận về thực hiện việc bỏ và cấm hút thuốc tại nơi làm 

việc, công cộng tạo mội trường làm việc sinh hoạt lành mạnh không khói thuốc. 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng của Sở chủ động thực hiện theo nội dung, 

yêu cầu. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 

(31/5); tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (từ ngày 25/5 đến ngày 31/5) tại trụ 

sở cơ quan. 
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- Động viên người hút thuốc lá hạn chế hút thuốc, từng bước bỏ hẳn, nhận 

ra những lợi ích của việc không hút thuốc và tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện 

từ gây ra kể cả tác hại của việc bị hút thuốc lá thụ động. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Căn cứ Kế hoạch này các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư tuyên truyền phổ biến, triển khai tới toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. 

- Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế 

hoạch này và tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV thuộc sở; 

- Trung tấm Xúc tiến đầu tư; 
- Lưu: VT, KT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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