
  

  

KẾ HOẠCH 

 PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ  

 SỞ Y TẾ - TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2022 

 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ  

- Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát 

thuốc lá; 

- Quyết định 5281/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm 

soát thuốc lá trong ngành y tế; 

- Căn cứ Hợp đồng số 126/2021/HĐ-QPCTHTL-AG ngày 14/10/2021 

giữa Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và Sở Y tế An Giang; 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG 

1. Mục tiêu: 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực PCTH thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động 

PCTH thuốc lá, đưa nội dung giảng dạy về PCTH thuốc lá vào trường học và nhân 

rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc. 

- Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực 

thi Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

2. Các chỉ số: 

- 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu 

biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá. 

- 91% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 

- 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 

- 60% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá. 

III. GIẢI PHÁP 

- Phối hợp với các cơ quan Báo An Giang; Đài Phát thanh- Truyền hình 

An Giang; Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Giao 

thông vận tải; Tỉnh Đoàn; UBND huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan 

triển khai các hoạt động truyền thông; 
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- Tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho các ban ngành và mạng lưới Truyền 

thông Giáo dục sức khỏe về phòng chống tác hại của thuốc lá; 

- Triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp đến các đối tượng trong 

ngành y tế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị/cơ 

quan và cộng đồng;  

- Thành lập phòng tư vấn bỏ thuốc lá tại một vài đơn vị y tế làm điểm để 

triển khai; 

- Đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội quy cơ quan và 

tiêu chí thi đua khen thưởng của các đơn vị/cơ quan hằng năm; 

- Thường xuyên giám sát, theo dõi, báo cáo hoạt động phòng chống tác 

hại thuốc lá tại các đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, 

thành phố 

- Thành lập/củng cố Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia 

tại đơn vị/ địa phương. 

- Phối hợp với ngành y tế đảm bảo hoạt động phòng, chống tác hại thuốc 

lá được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại 

thuốc lá cho các đơn vị. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn, nói chuyện 

chuyên đề về Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các cán bộ chủ chốt ngành 

giáo dục, y tế, cán bộ các công sở, công nhân nhà máy xí nghiệp, đoàn viên 

thanh niên, Hội viên các hội: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, ….trong tỉnh. 

- Xây dựng các mô hình Cơ sở “không khói thuốc”... 

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá 

theo quy định tại Khoản 4 Ðiều 5 Luật PCTH thuốc lá.   

- Tiếp tục đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, 

đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ 

quan, đơn vị.  

- Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa diểm cấm hút thuốc như:  tại 

nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công 

cộng trong nhà khác theo quy định tại Ðiều 11 và Ðiều 12 Luật PCTH thuốc lá. 

- Ðẩy mạnh hoạt động giám sát việc xây dựng môi trường không khói  

thuốc trên địa bàn tỉnh.   

- Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt 

công tác PCTH thuốc lá. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài PTHH tỉnh/huyện, Sở Thông tin 

Truyền thông thực hiện viết bài, tọa đàm, phát thông điệp, phát sóng phát thanh 

trên đài phát thanh huyện, thị, thành phố thường xuyên và trong tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá và ngày thế giới không hút thuốc lá. 



  

- Phối hợp với Sở Giáo dục, TTYT và các ban ngành đoàn thể 11 

huyện/thị/thành thực hiện tổ chức tập huấn 01 lớp về hướng dẫn xây dựng môi 

trường không khói thuốc trong trường học, bệnh viện, nơi làm việc cho Cán bộ 

chủ chốt của ngành Giáo dục, Y tế, cơ quan công sở. 

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ mạng lưới y tế tham gia hoạt động về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá: 5 lớp 

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch 

Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, các trung tâm y tế huyện: Tổ chức 11 buổi 

sinh hoạt chuyên đề Tác hại của thuốc lá, Lợi ích của xây dựng môi không khói 

thuốc, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Thiết kế, in ấn và phân phối tài liệu truyền thông cho các đơn vị y tế 

trong tỉnh: 20 Pano. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức 08 đợt giám sát việc thực hiện các hoạt 

động PCTH thuốc lá và 02 đợt kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá các đơn 

vị trực thuộc ngành Y tế và Giáo dục. 

- Thực hiện tổng hợp báo cáo quí, năm từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và 

gửi về Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế. 

3. Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố: 

- Thành lập/củng cố Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia 

tại đơn vị. 

- Lập kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá và rượu, bia. 

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức. Tổ chức các lớp tập 

huấn cho nhân viên tại đơn vị về tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của 

thuốc lá, các quy đinh xử phạt vi phạm về phòng chống tác hại của thuốc lá. 

- Thành lập tổ tư vấn tại các khoa trong bệnh viện. Tổ chức tư vấn cho 

thân nhân và bệnh nhân. 

- Căn tin bệnh viện không bán thuốc lá. 

- Dán, treo các bảng cấm hút thuốc lá tại tất cả các khoa/phòng, hội 

trường, lối đi để CB-CC-VC, người bệnh và thân nhân người bệnh biết và 

thực hiện. 

- Thường xuyên phát thanh trên hệ thống phát thanh trong bệnh viện. 

Thực hiện sinh hoạt chuyên đề thường xuyên định kỳ hàng tháng cho người 

bệnh và thân nhân người bệnh. 

- Tăng cường giám sát việc thực hiện không hút thuốc lá trong khuôn viên 

bệnh viện. 

- Đưa tiêu chí phòng chống tác hại thuốc lá vào nội qui cơ quan và tiêu 

chí thi đua hằng năm. Có kế hoạch khuyến khích, khen thưởng những cá nhân 

bỏ hút thuốc lá. 



  

- Phối hợp Đài phát thanh, Đài truyền hình (nếu có) địa phương thực hiện 

các chương trình truyền thông đại chúng. Viết bài tuyên truyền gởi đài phát 

thanh địa phương và Trạm Y tế phát trên hệ thống phát thanh địa phương. 

- Tổ chức tập huấn, tập huấn lại và chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện các hoạt 

động truyền thông gián tiếp và truyền thông trực tiếp tại địa phương. 

- Phân phối và hướng dẫn sử dụng các loại tài liệu truyền thông về phòng 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Báo cáo hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá định kỳ hàng 

quí, năm gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Khoa Truyền thông – GDSK) để 

tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế và Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (có mẫu báo 

cáo kèm theo). 

4. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh 

- Thành lập/củng cố Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị. 

- Lập kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá. 

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức. Tổ chức các lớp tập 

huấn cho nhân viên tại đơn vị về tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của 

thuốc lá, các quy đinh xử phạt vi phạm về phòng chống tác hại của thuốc lá. 

- Dán, treo các bảng cấm hút thuốc lá ở các khoa, phòng, hội trường tại 

đơn vị. 

- Đưa tiêu chí phòng chống tác hại thuốc lá vào nội qui và tiêu chí thi đua 

hằng năm. Có kế hoạch khuyến khích, khen thưởng những cá nhân bỏ hút thuốc lá. 

- Báo cáo hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật (Khoa Truyền thông – GDSK) theo định kỳ hàng quí (mẫu 

báo cáo kèm theo) để tổng hợp báo cáo về Sở Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá của Sở Y tế 

An Giang năm 2021-2022./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
SỞ Y TẾ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
  

Số:          /. . . . . . . . .  , ngày        tháng . . . .  năm 2021. 

 

BÁO CÁO 

 HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

QUÍ...../NĂM........ 

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

TT Nội dung  Có  Không 

1 Ban chỉ đạo PC tác hại thuốc lá tại đơn vị    

2 Kế hoạch PC tác hại thuốc lá năm . . . . . .   

3 Thành lập tổ tư vấn   

4 
Đưa nội dung PC tác hại của thuốc lá vào Nội qui, 

tiêu chí thi đua của đơn vị 

  

5 Căn tin tại đơn vị bán thuốc lá   

2. Thực trạng hút thuốc lá tại đơn vị 

Số người hút 

thuốc đầu quí 

Số người đã bỏ 

thuốc trong quí 

Số người hút thuốc 

lại (tái nghiện) 

Hiện tại 

Còn hút 
Không 

hút 

     

3. Tập huấn 

TT Nội dung tập huấn Đối tượng Số người tham dự 

1    

2    

3    

4. Hoạt động truyền thông 

TT Tài liệu truyền thông Số lượng  Ghi chú 

1 Số tờ bướm đã phát   

2 Áp phích đã được treo hoặc dán   

3 Bảng cấm hút thuốc đã được treo 

hoặc dán 

  

4 Phát thanh trên hệ thống phát thanh 

tại đơn vị (đối với bệnh viện) 

  



  

 

5. Hoạt động phối hợp (nếu có) 

TT Cơ quan, đơn vị Hình thức phối hợp 

1 Phối hợp với đài phát thanh, truyền 

hình địa phương 

 

2 Phối hợp với ngành giáo dục  

3 Phối hợp với các đoàn thể  

4 Cơ quan khác, …  

6. Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng (Phần này dành cho các Trung tâm 

Y tế huyện báo cáo) 

TT Hình thức truyền thông Số lần  Số người 

1 Tư vấn tại cơ sở y tế   

2 Sinh hoạt chuyên đề   

3 Truyền thông nhóm   

4 Vãng gia   

5 Hình thức khác (nếu có)   

Ghi chú: Báo cáo định kỳ hàng quí chậm nhất vào ngày 20 tây tháng cuối 

của quí, báo cáo năm vào ngày 30/11/2021 và 30/11/2022 gửi về Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật (Khoa Truyền thông), để tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế và 

Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ths. Nguyễn Thị 

Thu Thủy, ĐT: 0914.926290./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT KSBT tỉnh; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT,.... 
 

GIÁM ĐỐC 
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