
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 

 
Số:           /UBND-YT 

V/v thực hiện Luật PCTH 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 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Kiến An, ngày     tháng 5 năm  2022 

 

               Kính gửi:  

                               - Các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội; 

                               - Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Thực hiện Công văn số 3370/UBND-VX ngày 20/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố 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 đến 31/5/2022 (gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân quận yêu cầu: 

1. Phòng Y tế quận: 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền nội dung 

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 

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

- Chủ trì, phối hợp các ngành các đơn vị liên quan và hướng dẫn các 

phường triển khai công tác kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, 

cơ sở kinh doanh thuốc lá. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và 

Thể thao quận:  

Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về tác hại thuốc lá điếu và các sản 

phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.., ảnh hưởng của việc 

hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe, các nội dung Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp trong 

thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thay đổi hành vi hút thuốc 

trong cộng đồng. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn cho các đối tượng là học sinh, cán bộ, giáo viên trong ngành.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học thực hiện nghiêm 

việc cấm hút thuốc theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế quận:  
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc kinh 

doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định hiện hành. Thực hiện 

hiệu quả việc phòng chống các vi phạm như: Buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc 

lá giả, không in cảnh báo sức khoẻ, không dán tem theo quy định và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 5. Phòng Tư pháp quận:  

Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá cho các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. 

6. Công an quận, Đội Quản lý thị trường số 1: 

- Phối hợp Phòng Y tế quận và các ngành liên quan căn cứ tình hình dịch 

bệnh Covid-19, tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật đối 

với hành vi hút thuốc tại những địa điểm đã có quy định cấm theo Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá  

trong ngành, phối hợp với Phòng Kinh tế quận đẩy mạnh công tác phòng, chống 

kinh doanh thuốc lá trái phép, xử phạt hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút 

thuốc lá và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

7. Các phòng, cơ quan, đơn vị:  

Triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công chức, người lao động tự giác chấp hành các quy định về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể: 

Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động thực thi Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá 

trong ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

25/5-31/5/2022. 

9. Ủy ban nhân dân các phường:  

- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Thế 

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

lồng ghép các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá và 

ý thức trách nhiệm trong việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật 

nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh karaoke và hộ bán thuốc lá trên địa bàn 

quản lý. 
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển 

khai, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Y tế quận) 

trước ngày 08/6/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành 

phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT QU, TT HĐND quận; (Báo cáo) 

- CT, các PCT UBND quận; 

- VP HĐND và UBND quận;  

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Thị Phượng 
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