
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:             /UBND-KGVX          Phú Yên, ngày       tháng 5 năm 2022    

V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và hưởng 
ứng Ngày thế giới không thuốc lá 

31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không 
thuốc lá 25-31/5/2022 

 

                          Kính gửi:  
  - Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
   

Thực hiện Công văn 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; UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với hội, 

đoàn thể tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền các quy định của Luật Phòng chống tác 

hại của thuốc lá. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: 

- Tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như: thuốc lá điện tử, thuốc 
lá nung nóng, shisha… 

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng 
đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút 

thuốc (Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá). 

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

khói thuốc lá, quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm 
có quy định cấm (Điều 7 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá). 

- Nghĩa vụ của người hút thuốc (Điều 13); 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, mẫu thuốc lá đúng nơi quy định 
khi hút thuốc lá tại những địa điểm được hút thuốc lá. 

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá (Điều 9 
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá). 

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị và tùy theo tình 

hình dịch COVID-19 để tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 
như: hội thảo, hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn của ngành Y tế. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút 

thuốc tại các nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, trên các phương tiện 
giao thông công cộng và các địa điểm khác theo quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 
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4. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và 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 25-31/5/2022 phù hợp với tình hình dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tích cực phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, ý 

nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không 
thuốc lá: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền (Kèm theo). 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan thông tấn 
báo chí trên địa bàn tỉnh đăng tải, phát sóng thông điệp, tin, bài, phóng sự về 

phòng chống tác hại của thuốc lá (Thông tin tuyên truyền về phòng chống tác hại 
của thuốc lá được đăng tải trên trang Website: www.vinacosh.gov.vn). 

- Công an tỉnh phối hợp Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường 
Phú Yên và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo 
quy định pháp luật. 

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, 

đoàn thể tỉnh phối hợp với ngành Y tế tích cực tham gia các hoạt động tuyên 
truyền, vận động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá 25-31/5/2022 trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Sở Y 

tế trước ngày 05/6/2022; đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ Email: 
suckhoephuyen@yahoo.com.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT và các PCT.UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh, hội đoàn thể tỉnh; 
- Quỹ PCTH của thuốc lá -Bộ Y tế; 
- Các thành viên BCĐ PCTHTL tỉnh; 
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;      
- Báo PY, Đài PTTH PY, TTTT tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX (Ty). 

                     KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

                     Đào Mỹ 
 

 

 

  

http://www.vinacosh.gov.vn/
mailto:suckhoephuyen@yahoo.com.vn
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THÔNG ĐIỆP 

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 

Và Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 
Chủ đề: THUỐC LÁ - MỐI ĐE DỌA TỚI MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA 

 

1. Thuốc lá gây ô nhiễm trái đất và de dọa sức khỏe con người. 
2. Mọi người có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói 

thuốc lá. 

3. Không hút thuốc lá vì môi trường trong lành. 
4. Không hút thuốc lá là khỏe mạnh, văn minh, lịch sự. 

5. Không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai người bệnh, 

người cao tuổi. 

6. Không hút thuốc lá gần người khác. 
7. Mọi sản phẩm thuốc lá đều có hại cho sức khỏe. 

8. Thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều gây hại cho sức 

khỏe của bạn. 
9. Không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe. 

10. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do ung thư phổi. 

11. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắt 
nghẽn mạn tính. 

12. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay để giảm nguy cơ đột quỵ. 

13. Hút thuốc lá là tự hại mình và đầu độc những người xung quanh. 
14. Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá 

nung nóng. 

15. Hãy gọi 18006606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí. 

16. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học và nơi làm việc (Luật phòng 
chống tác hại của thuốc lá). 

17. Cấm hút thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng (Luật phòng chống 

tác hại của thuốc lá). 
18. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn, nhà hàng (Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá). 

19. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định cấm hút 
thuốc lá tại nơi làm việc (Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá). 
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