
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /UBND-YT 
V/v thực hiện hoạt động hưởng ứng 

Ngày Thế giới không hút thuốc lá 

31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá 25/-31/5/2021 

Tam Điệp, ngày       tháng 5 năm 2021 

   

 Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Ngày thế giới không thuốc lá năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

lựa chọn chủ đề “ Cam kết bỏ thuốc lá”. Thông qua chủ đề này, WHO kêu gọi 

các quốc gia tăng cường thực hiện các dịch vụ cai nghiện thuốc lá theo khuyến 

cáo của Tổ chức Y tế thế giới. 

Thực hiện Công văn số 271/UBND-VP6 ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh  

về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 

31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/-31/5/2021; UBND thành phố 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị trên địa bàn thành phố và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức viên chức, người 

lao động và nhân dân; thường xuyên đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (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, đặc biệt là những nội dung sau: 

 - Quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách 

sạn, các nơi làm việc trong nhà các nhà hàng, nhà ga, bến xe, trên các phương 

tiện giao thông công cộng và các địa điểm công cộng trong nhà được quy định 

trong Luật PCTH thuốc lá; 

- Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, 

người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá trong phòng, chống 

tác hại thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc 

lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá;  

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

khói thuốc lá, quyền yêu cầu người hút thuốc không hút thuốc lá tại điểm có quy 

định cấm, hút thuốc lá; 

- Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong, phòng chống tác hại 

của thuốc lá theo 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; 

- Chủ đề Ngày thế giới không khói thuốc lá; lợi ích của việc bỏ thuốc lá, các 

biện pháp cai nghiện thuốc lá; bên cạnh việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá 



  

 

điếu cần kịp thời phổ biến thông tin về thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng, shisha tới 

các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn. 

2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực 

hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, nội dung kiểm tra tập trung vào: 

- Việc tuân thủ quay định treo biển báo cấm hút thuốc, việc ban hành và 

thực hiện nội quy PCTH thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hàng năm và trong 

quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị; 

- Việc thực hiện không bán thuốc lá tại các điểm cấm hút thuốc , không 

bán thuốc lá tại các khu vực trước cổng trường học ở tất các các cấp học theo 

quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; 

- 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; 

- Việc thực hiện cấm quảng cáo, khuyến mại... thuốc lá dưới mọi hình 

thức tới người tiêu dùng; 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm về phòng chống 

tác hại của thuốc lá theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5-31/5 như: Treo băng zôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền (gửi đính kèm theo); lồng ghép phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa khu dân cư với xây dựng cộng đồng dân cư không có 

người hút thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch 

hằng năm, treo các biểm báo cấm hút thuốc lá tại các điểm cấm hút thuốc lá, quy 

định không hút thuốc lá ở nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị... trên địa bàn. 

Giao phòng Y tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND 

thành phố và Sở Y tế theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh Ninh Bình 

- Sở Y tế tỉnh Ninh Bình    để báo cáo; 

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố;  

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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