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Thực hiện Công văn số 4097/BYT-KCB ngày 19/5/2021 của Bộ Y tế về việc 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 Kế hoạch số 66/KH-SYT ngày 29/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá Ngành Y tế giai đoạn 2021-2022. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên thế giới có khoảng 780 triệu người muốn bỏ thuốc 

lá, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 đã có thêm hàng triệu người muốn bỏ thuốc vì lo 

ngại hút thuốc làm tăng nguy cơ nhiễm Covid 19. Nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giảm 

gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến thuốc lá, năm 2021 

Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” cho Ngày Thế giới không thuốc 

lá 31/5. 

Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020 cho thấy so với 

năm 2015 tỷ lệ hút thuốc chung ở người trưởng thành giảm từ 22,5% xuống 21,7%. Tuy 

nhiên, Việt Nam vẫn trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới.  

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe 

của con người... Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021”, “Tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021”, cụ thể: 

1. Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-SYT ngày 29/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá Ngành Y tế giai đoạn 2021-2022 để xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc 

lá phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đồng thời với 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hàng năm của cơ quan, 

đơn vị, nội dung kiểm tra tập trung vào: (i) Việc tuân thủ quy định treo biển cấm 

hút thuốc lá, việc ban hành và thực hiện nội quy phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trong kế hoạch hàng năm và trong quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; (ii) 

Việc thực hiện quy định không bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc, 

không bán thuốc lá trong khuân viên bệnh viện, cơ quan, đơn vị. 
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Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt 

động hàng năm, đưa quy định cấm sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế 

nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc theo quy định tại 

Điều 11, Điều 12 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

Duy trì thực hiện tốt việc xây dựng bệnh viện không khói thuốc, môi 

trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá (gồm: Thuốc lá điếu, 

thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...)  ảnh hưởng đến môi 

trường, sức khỏe con người... đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn ngành y tế và người dân khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y 

tế. Hình thức tuyên truyền: Trên trang thông tin điển tử của cơ quan, đơn vị; sinh 

hoạt cơ quan, đơn vị; giao ban bệnh viện hàng ngày; sinh hoạt hội đồng người 

bệnh và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác. Nội dung tuyên truyền tập 

trung đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung sau: 

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

khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công 

cộng và các địa điểm công cộng trong nhà được quy định trong Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 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. 

- 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 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

3. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 

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

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo khoa truyền thông giáo dục sức 

khỏe tăng cường viết tin bài, phối hợp đưa tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tác hại của 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 các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, 

shisha… trên Truyền hình, cơ quan báo đài của tỉnh; trang thông tin điện tử của tỉnh, 

của Sở Y tế… 
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- Các đơn vị trong toàn Ngành Y tế tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp, 

thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021”, 

“Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021”, như: Treo Băng zôn, khẩu hiệu, 

truyền thông trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, cơ quan, đơn vị 

Ghi chú: Tài liệu truyền thông sử dụng tài liệu của Quỹ phòng, chống tác 

hại thuốc lá trên trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn. 

Nhận được Văn bản này, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế (qua Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, gửi báo cáo file điện tử theo địa chỉ Email: 

oanhtruc@gmail.com ) trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- CDC tỉnh Lai Châu (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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