
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:          /UBND-VX 
V/v thực hiện Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và hưởng ứng 
Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, 

Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 

năm 2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày        tháng 5 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1832/UBND-THVX ngày 25/5/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia 
không thuốc lá năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn  

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không 
thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2022 theo đúng chỉ đạo của 
Bộ Y tế tại Văn bản số 2421/BYT-KCB ngày 11/5/2022 (gửi kèm văn bản này); 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện (qua Phòng Y tế và 
Trung tâm Y tế để tổng hợp) trước ngày 06/6/2022. 

 2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với Ủy ban nhân 
dân huyện ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của 

huyện theo quy định; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, 
chống tác hại thuốc lá. 

 - Cung cấp, phổ biến thông tin, tài liệu về Ngày Thế giới không thuốc lá, 

Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và tác hại của hút thuốc lá; hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế 

giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5/2022) 
với các hình thức phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị và diễn 
biến, tình hình dịch COVID-19. 

 - Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào 

quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung phòng chống tác hại 
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của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, xóm, tổ dân phố; treo biển cấm 

hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tuyên truyền và thực hiện 
các biện pháp ngăn ngừa sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch và việc hiếu, hỷ; thực hiện nghiêm quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, 
tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động 
kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tổ chức 

giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về hút thuốc lá tại 
các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở khách sạn, nhà 

hàng và các địa điểm đã có quy định cấm; Kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà 
nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 
hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại 
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. 

- Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế đôn đốc, tổng hợp báo 

cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và 
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022, trình Ủy ban nhân dân huyện trước 

ngày 10/6/2022. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông và Thể thao 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản có liên quan; tuyên truyền về Ngày 
Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; thường xuyên 

đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung sóng, shisha đối với sức khỏe; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá; 

tăng cường phát các tin, bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên 
hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn và tại các khu dân cư, khu vực công cộng, 

trang thông tin điện tử và các trang mạng facebook, fanpage (nếu có) của các cơ 
quan, đơn vị; các xã, thị trấn. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- PCT UBND huyện PTVX; 
- Chánh, các Phó CVP; 
- Chuyên viên Văn xã; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Hà Thị Minh Quang 

 



ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số: 1832/UBND-THVX 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Tuyên Quang, ngày  25  tháng 5  năm 2022 

V/v thực hiện  Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia  

không thuốc lá năm 2022 

 

 

 

 
Kính gửi:      

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 2421/BYT-KCB ngày 11/5/2022 của Bộ Y tế về 

việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế 
giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 (có văn 

bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 

năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2421/BYT-KCB ngày 

11/5/2022; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở 

Y tế để tổng hợp) trước ngày 10/6/2022. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động 

phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh theo quy định; tăng cường phối hợp liên 

ngành trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Cung cấp, phổ biến thông tin, tài liệu về Ngày Thế giới không thuốc lá, 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tác hại của hút thuốc lá; hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới 

không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5/2022) với 

các hình thức phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị và diễn biến, 

tình hình dịch COVID-19. 
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- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác 
hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào 

quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung phòng chống tác hại của 

thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, xóm, tổ dân phố; treo biển cấm hút 

thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tuyên truyền và thực hiện các 

biện pháp ngăn ngừa sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch và việc hiếu, hỷ; thực hiện nghiêm quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài 

trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá.  

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá: Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối các 

hành vi vi phạm về hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí 

nghiệp, các cơ sở khách sạn, nhà hàng và các địa điểm đã có quy định cấm; Kiểm 

tra việc thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo  quy 

định tại Khoản 4 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Thành lập đoàn 

kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức theo 

quy định tại 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. 

- Chỉ đạo Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe sử dụng đúng quy 
định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá hỗ trợ. 

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không 

hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022, báo cáo Bộ Y 

tế và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2022. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên 

địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản có liên quan; tuyên truyền về 

Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; thường 

xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, 

thuốc lá nung sóng, shisha đối với sức khỏe; các thông tin về tư vấn cai nghiện 

thuốc lá; tăng cường phát các tin, bài về lợi ích của môi trường không khói 
thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn và tại các khu dân 

cư, khu vực công cộng, trang thông tin điện tử và các trang mạng facebook, 

fanpage (nếu có) của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như Kính gửi (thực hiện);  
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu VT, THVX (VB).  
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BQYTE
- ,_ - ? - - I

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM
DQcl~p - T....do - H,nh phuc

S6: IBYT-KCB HaN(Ji, ngay thang ndm 2022
V/v thuc hien Luat PCTH thu6c la va

hirong ling Ngay Th~ gioi kh6ng thu6c la 3115;
Twin 16QU6c gia kh6ng thuoc la 25-3115/2022

Kinh giri: Uy ban Nhan dan cac tinh, thanh pho tnrc thuoc Trung uong

Theo T6 chirc Y tS thS gioi, sir dung thu6c la la nguyen nhan gay ra han 8
trieu ca til vong tren toan c~u m6i nam. Trong do han 7 trieu nguoi til vong do
sir dung thuoc la true tiep va khoang 1,2 trieu ngiroi til vong do hut thuoc la thu
dong, Hut thuoc la cling la mot ySu t6 lam tang nguy co mac cac benh nhiem
trung dirong ho hfip va lam tang mire dQnghiem trong cua cac benh v~ dirong ho
hap. Theo danh gia cua hoi d6ng cac chuyen gia y tS cong cQngduqc WHO tri~u
t~p VaGngay 29 thang 4 nam 2020 cho thfiy nhUng nguai hut thu6c co nguy cO'
m~c cac biSn chung nghiem tr9ng v~ suc kh6e do COVID-19 cao han so v6i
nhUng nguai khong hut thu6c. Ben C?nh tac h?i v~ suc kh6e, su dl,lngthu6c la
con gay t6n thfit v~ kinh tS d6i v6i cac ca nhan, gia dinh va xff hQi, cac t6n thfit
nay bao g6m chi tieu cho hut thu6c, chi phi cho kham, di~u tri b~nh lien quan
dSn hut thu6c, giam sut/mfit kha nang lao dQngvi 6m dau va tu vong s6m. Theo
u6c tinh cua T6 chuc Y tS ThS gi6i, t6n thfit kinh tS toan c~u do thu6c la gay ra
m6i nam la 1.400 1)' do la My.

SU dl,lngthu6c la cling lam anh huang nghiem tr9ng dSn moi truang s6ng.
Theo T6 chuc Y tS thS gi6i: hang nam co khoang 5% di~n tich rimg bi pha dS
tr6ng cay thu6c la va lfiy g6 dS sfiy thu6c la; V6c tinh m6i nam c~n 18 1)' cay
xanh dS lam cui sfiy thu6c la; Vi~c su dl,lngthu6c la thai ra moi twang m6i nam
khoang ill 3.000 dSn 6.000 tfin formaldehyde, ill 12.000 dSn 47.000 tfin nicotine
va til 300 dSn 600 tri~u ki-Io-gam chfit thai dQch?i cua cac m~u thu6c la.1Theo
WHO, cac tac dQngmoi truang cua vi~c su dl,lllgthu6c la gay them ap Ivc khong
c~n thiSt d6i v6i cac ngu6n tai nguyen v6n dff khan hiSm, d~c bi~t d6i v6i cac
nu6c dang phat triSn do han 80% s6 nguai su dl,lngthu6c la la t?i cac nu6c nay.

Nh~m thong tin t6i cQngd6ng tac h?i cua thu6c la t6i moi truang, T6 chuc
Y tS thS gi6i ch9n thong di~p "Thuac lti - mai tie d(Jatui moi truilng cua chung
ta" lam chu d~Ngay ThS gi6i khong thu6c la 31/5/2022. Thong qua chu d~ nay,
T6 chuc Y tS thS gi6i keu g9i cac qu6c gia thuc d~y cac ho?t dQngnang cao nh~n
thuc cua cQng d6ng v~ tac h?i cua su dl,lngthu6c la t6i moi truang, khong hut
thu6c la dS h?n chS vi~c gay 0 nhiSm moi truang va suc kh6e.

T?i Vi~t Nam, v6i sv quan tam, chi d?o cua Qu6c hQi, Chinh phu, thai
gian qua, BQY tS dffph6i hqp v6i cac bQnganh, cac t6 chuc Chinh tri - xffhQi,

I https:llapps.who.int/iris/bitstreamlhandlell 0665/255574/9789241512497-eng.pdf
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Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tang cirong nang cao nhan thirc trong cong
dong v~ tac hai cua viec hut thuoc, xay dung moi tnrong khong kh6i thuoc, t6
chirc cong tac tir v~n cai nghien thuoc la, kiem tra giam sat., .cong tac phong,
chong tac hai cua thuoc la dat duoc nhieu k~t qua dang ghi nhan. So voi nam
2015, nam 2020 15' l~ sir dung hut thuoc la chung giam ill 22,5% nam 2015
xuong 21,7% nam 2020. Ty l~ nam gioi hut thuoc giam ill 45,3% nam 2015
xuong 42,3% nam 2020. Dac biet 15' l~ hut thuoc thu dong cling giam dang k€ tai
cac dia di€m nhir: noi lam viec, co sa y t~, co sa giao due, tren phuong ti~n giao
thong cong cong va khu V\l'Ctrong nha, Theo k~t qua khao sat hanh vi sire khoe
h9Csinh Toan c~u tliliVi~t Nam do T6 chuc y t~ th~ gi6i th\l'c hi~n nam 2019, 15'
·l~hut thu6c trong h9Csinh d9 tu6i 13-17 giam ill5,36% nam 2013 xu6ng 2,78%
nam 2019, day la nhfing k~t qua r~t dang khich l~ trong vi~c ngan ngua hut thu6c
la trong gi6i tre.

Huang Ung Ngay Th~ gi6i khong thu6c la 31/5/2022, Tu~n ISQu6c gia
khong thu6c la tu ngay 25/5 d~n ngay 31/5, B9 Y t~ tran tr9ng d~ nghi Uy ban
Nhan dan cac tinh, thanh ph6 cung ph6i hqp va ti~p tvc chi dlilOcac co quan tren
dia ban tinh, thanh ph6 d~y mlilnhcac hOliltd9ng, C\lth€ nhu sau:

1. Chi d~o cac CO' quan truy~n thong tren dja b~tn tinh, th~mh pha
tang cuO'ng tuyen truy~n tac h~i clla vi~c SIT d1}ng thuac la va Lu~t Phong,
ch6ng tac h~i clla thu6c la (PCTH thuac fa) v6'i cac nQi dung:

- Tac hlilicua thu6c la di~u va cac san ph~m m6i nhu thu6c la di~n tu,
thu6c 1anung n6ng, shisha, ...

- Trach nhi~m cua nguai dUng d~u co quan, t6 chuc, dia phuang, nguai
dUngd~u cac dia diSm c~m hut thu6c 1atrong vi~c t6 chuc th\l'c hi~n quy diM c~m
hut thu6c (DiSu 6, DiSu 11, Di~u 12, DiSu 14Lu~t PCTHthu6c la).

- QuySn cua m9i nguai duqc s6ng, lam vi~c trong moi twang khong c6
kh6i thu6c la; quy~n, nghTaV\lyeu c~u nguai hut thu6c la khong hut tlilidia di€m
c6 quy dinh c~m (Di~u 7 Lu~t PCTH thu6c 1a).

- Nghla V\l cua nguai hut thu6c (DiSu 13): khong hut thu6c tlilidia di€m c6
quy dinh c~m, khong hut thu6c trong nha khi c6 tre em, ph\l nu mang thai, nguai
b~nh, nguai cao tu6i, giu v~ sinh chung, ba tan, m~u thu6c 1adung noi quy dinh
khi hut thu6c la tlilinhfing dia di€m duqc phep hut thu6c lao

- Cac hanh vi bi nghiem c~m trong PCTH thu6c la (f)i~u 9 Lu~t PCTH
thu6c la).

2. Chi d~o va tA chrrc th\fc hi~n nghiem cac quy djnh v~ PCTH thuac
fa va moi truO'ng khong kh6i thu6c theo quy dinh clla Lu~t PCTH thu6c fa:

- Dua n9i dung PCTH thu6c la VaGk~ hOlilChhO(;ltd9ng h~ng nam cua Uy
ban nhan dan cac c~p, dua quy diM c~m hut thu6c la tlilinoi lam vi~c VaGquy ch~
n9i b9 cua cac co quan, dan vi; dua n9i dung phong ch6ng tac hlilicua thu6c la
VaGhuang u6c, quy u6c tlilithon, lang, ~p, ban, t6 dan ph6.
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- Treo bien bao cam hut thuoc tai cac dia diSm co quy dinh c~m hut thuoc
nhir: Khu V\l'Ctrong nha tai noi lam viec cua co quan hanh chinh nha mroc, dan
vi sir nghiep cong l~p, doanh nghiep, t6 chirc chinh tri, t6 chirc chinh tri - xa hoi,
t6 clnrc xa hQi,t6 chirc xa hQi- ngh~ nghiep va noi lam viec trong nha khac, nha
hang, quan ca phe, co So' dich vu an uong, co So' dich vu vui choi giai tri, nha ga,
bSn tau, ben xe, co So' ton giao, tin ngu5ng, trung tam hQinghi, nha hat, nha van
hoa, rap chieu phim, rap xiec, cau lac bQ,nha thi d~u thS thao, san van dong co
mai che, quan bar, quan karaoke, vu tnrong, tren phuong tien giao thong cong
cong va dia diSm cong cong trong nha khac; Khach s?n, nha nghi, nha khach,
khu nghi du5ng (resort) va co So' lUlltru du Itch khac.

- Tuyen truy~n va th\l'c hi~n cac bi~n phap ngan ngua su d\lng thu6c la trong
cac ho?t dQngvan hoa, thS thao, du lich va vi~c hiSu, hY.

- Th\l'c hi~n nghi~m quy dinh c~m quang cao, khuySn mai, tai trQ'cua cac
cong ty san xu~t, kinh doanh san ph~m thu6c lao

3. Tang cU'Ong phai hQ'p lien ngimh trong cong tac PCTH thuac la
- Thanh l~p ho~c ki~n toan Ban chi d?o Chuang trinh PCTH thu6c la cac

,
cap.

- UBND cac tinh, thanh ph6 chu dQng ban hanh kS ho?ch ho?t dQng
PCTH thu6c la cua tinh, phan cong r5 trach nhi~m cua cac So', ban, nganh trong
vi~c th\l'c hi~n Lu~t PCTH thu6c la nh~m t?Oco So' thu~n lQ'ithuc d~y ho?t dQng
ph6i hgp lien nganh trong PCTH thu6c lao

- Tang cUOng SlJ ph6i hgp lien nganh trong vi~c xay d\l'llg, th\l'c hi~n kS
ho?ch ho?t dQng h~ng nam cua dia phuang va cac ho?t dQng do Quy PCTH
thu6c la h6 tr9' cac tinh, thanh ph6 dS dam bao vi~c triSn khai ho?t dQngPCTH
thu6c la dUQ'csau rQng, hi~u qua. su d\lng dung quy dinh va co hi~u qua kinh phi
do Quy PCTH thu6c la h6 tr9' cac tinh, thanh ph6 dS th\l'c hi~n ho?t dQngPCTH
thu6c lao

4. Tang cU'Ong ho~t dQng ki~m tra, giam sat vi~c th\fc hi~n Lu~t
Phong, chang tac h~i clla thuac la.

- T6 chilc kiSm tra, giam sat thUOngxuyen vi~c th\l'c thi quy dinh c~m hut
thu6c t?i cac co quan, dan vi, truOng hQc, nha may, xi nghi~p, cac co So' khach
s?n, nha hang va cac dia diSm co quy dinh c~mhut thu6c la tren dia ban tiM.

- T6 chilc kiSm tra vi~c th\l'c hi~n quan ly nha nuoc v~ PCTH thu6c la I

thea quy dinh t?i Khoan 4 Di~u 5 Lu~t PCTH thu6c lao
- Thanh l~p doan kiSm tra lien nganh ho~c 16ng ghep vi~c kiSm tra th\l'c

hi~n Lu~t PCTH thu6c la vao chuang trinh, kS ho?ch kiSm tra cua cac co quan,
t6 chilc thea quy dinh t?i Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP ngay 28 thang 9 nam
2020 quy dinh xu ph?t vi ph?m hanh chinh trong lInh V\l'CY tS.
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5. T6 clnrc thuc hi~n cac hoat oQng hmmg img Ngay Th~ gi6'i khong
thu6c la 3115 va TuAn l~ Qu6c gia khong thudc la 25-3115/2022

- Chi dao cac Ban nganh, Doan th~ (]dia phuong ph6i hop chat che voi co
quan d~u m6i v~ PCTH thuoc la tai tinh, tuy thea tinh hinh dich benh COVID-19
tai dia phirong t6 chirc cac hoat dong huang irng Ngay ThS gioi khong thuoc la
va Tu~n IS quoc gia khong thuoc la nhu: t6 chirc mit tinh, h9i nghi, diSu hanh,
treo bang zon khau hieu huang irng Ngay ThS gioi khong thuoc la va Tuan IS
quoc gia khong thuoc la (xin gtri kern thea thong diep truyen thong ad Quy Co
quan tham khao thuc hien).

- Chi dao co quan thong tin dai chung t~i dia phuong thuOng xuyen dang
tai cac thong tin v~ lqi ich cua moi truOng khong khoi thu6c, tac h~i cua thu6c la
diSu thong thuOng, thu6c lao, thu6c la di~n tu, thu6c la nung nong, shisha; cac
thong tin v~ tu v~n cai nghi~n thu6c la tren dai phat thanh, truy~n hinh, bao chi,
loa phat thanh xa, phuOng, trang thong tin di~n tu va tren cac trang m~ng
facebook, fanpage (nSu co) cua cac So', ban, nganh, cO'quan, don vi.

D~ nghi Uy ban Nhfm dan cac tinh, thanh ph6 ph6i hgp v6i B9 Y tS th\Tc
hi~n cac ho~t d9ng neu tren va gui bao cao kSt qua th\l'c hi~n v~ B9 Y tS d~ t6ng
hqp, bao cao Thu tu6ng Chinh phu. Bao cao gui v~ dia chi: Quy PCTH thu6c la,
B9 Y tS, T~ng 5, toa nha Toserco, 273 Kim Ma - Ba Dinh - Ha N9i trmyc ngay
15/6/2022. Cac thong tin v~ Lu~t PCTH thu6c la, tai li~u truy~n thong PCTH
thu6c la, Quy cO' quan co th~ tim hi~u va tai v~ tu trang thong tin di~n ill:
www.vinacosh.gov.vn

Xin tran tr9ng cam on.

Nui nh~n:
- Nhu tren;
- TTgCP (d~ bao eao);
- PTT va D(re Dam (d~ bao cao);
- VP TW, cae Ban cua Dang;
- VP Qu6e hQi;
- VP Chinh phu:
- VP Chu tich nuae;
- Uy ban Xa hQi eua Qu6e hQi;
- CO"quan TW eua cac doim th~;
- Toa an nhan dan t6i eao;
- Vi~n KSND t6i eao;
- BQtruang (d~ b/e);
- Cae d6ng chi Th(r tru6ng BQY t~ (d~ thl/e hi~n);
- Van phong; Thanh tra; cae VI,1,Cl,1e(BQ Y t~)
(d~ thl,1'chi~n);
- Cae CO" quan truy~n thong;
- So' Y t~ cae Tinh, Thanh ph6;
- Trung tiim ki~m soM b~nh t~t cae tinh, thanh ph6;
- Luu: VT, KCB.

KT. BQ TRUONG
THUTRUONG

Nguy~n TrU'(rng San
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THONG DI:¢P
Huang irng Ngay Th6 gioi Khong thuoc hi 31/5
Va Tu~n 1~quoc gia khong thuoc 18.25-31/5/2022

chu d6 : THUOC LA - Mal DE DOA TOI MOl TRUONG eVA CHUNG TA

1. Thu6c 18.gay 0 nhiem trai d~t va de doa sire khoe con nguoi.
2. MQinguoi co quyen dircc song va lam viec trong moi tnrong khong kh6i thuoc 18..
3. Khong hut thuoc 18.vi moi twang trong lanh
4. Khong hut thuoc hi la khoe manh, van minh, lich sir
5. Khong hut thuoc trong nha khi co tre em, phu nu mang thai, nguoi benh, nguoi cao

tu6i
6. Khong hut thuoc 18.g~n nguoi khac
7. MQi san pham thuoc 18.dSu co hai cho sire khoe
8. Thu6c 18.dieu, thuoc 18.di~n nr va thuoc 18.nung n6ng dSu gay hai cho sire khoe cua

ban
9. Khong co san pham thuoc 18.nao Ia an toan cho sire khoe
1O.Haybo thuoc 18.ngay hom nay dS giam nguy co illvong do ung thu phoi.
l l.Hay bo thuoc 18.ngay horn nay dS giam nguy co tu vong do b~nh ph6i t~c nghen

m~ntfnh.
12. Hay bo thu6c 18.ngay hom nay dS giam nguy co dQtquy'
13. Hut thu6c 18.la tv h';liminh va d~u dQcnhung nguai xung quanh.
14. Thanh nien Vi~t Nam n6i khong vai thu6c 18.,thu6c 18.di~n illva thu6c 18.nung

n6ng.
15. Hay gQi 18006606 dS duQ'ctu v~n cai thu6c 18.mi~n phi.
16. C~m hut thu6c hi t';lico sa y tS, twang hQcva noi him vi~c (Lucjtphong, eh6ng tae

h(li eua thu6e /a).
17. C~m hut thu6c 18.tren phuong ti~n giao thong cong cQng (Lucjtphong, eh6ng tae

hc;deua thu6e la/
18. C~m hut thu6c 18.trong kh8.chs';ln,nha hang (Lucjtphong, eh6ng tae hc;deua thu6e

la).
19. Cong chilc, vien chuc, nguai lao uQngthvc hi~n nghiem quy dinh c~m hut thu6c 18.

t';linoi lam vi~c (LucjtPhong, eh6ng tae hgi eua thu6e la
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