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  Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 

triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do 

sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ 

động. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm trùng 

đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. 

Sử dụng thuốc cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. 

Thực hiện Công văn số 2421/BYT-KCB ngày 11/5/2022 của Bộ Y tế và  

Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; 

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022. Nhằm thông tin tới cộng đồng 

và cán bộ, viên chức, người lao động về tác hại của thuốc lá tới môi trường. Tổ 

chức Y tế thế giới chọn thông điệp “Thuốc lá – mối đe dọa tới môi trường của 

chúng taˮ làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022. Thông qua chủ 

đề này và để hưởng ứng các hoạt động nêu trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Đưa nội dung Phòng, chống tác hại 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 đơn vị;  

2. Treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút 

thuốc như: Khu vực trong nhà tại nơi làm việc của đơn vị (phòng làm việc, hội 

trường,…) căn tin, hành lang,… và nơi làm việc trong nhà khác. 

3. Thành lập tổ kiểm tra phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị, nhất là 

tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế (khu điều trị).  

4. Lồng ghép các buổi sinh hoạt tổ chức tuyên truyền Luật PCTH thuốc lá và 

hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

25-31/5/2022; treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá trước đơn vị (kèm theo thông điệp truyền 

thông), nội dung triển khai và tuyên truyền tập trung vào các nội dung: 

- Tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, 

thuốc lá nung nóng, shisha,...  



- Thực hiện quy định cấm hút thuốc (Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 14 

Luật PCTH 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 PCTH 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, mẩu thuốc lá đúng nơi 

quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.  

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong PCTH thuốc lá (Điều 9 Luật PCTH 

thuốc lá).  

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ theo Kế hoạch số 231/KH-

UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2022 để xây dựng kế hoạch tham 

mưu Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra tập 

trung vào một số nội dung:  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các 

cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở khách sạn, nhà hàng 

và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá 

theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật PCTH thuốc lá; xử phạt theo quy định 

tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

6. Về công tác báo cáo: 

- Sau khi tổ chức triển khai đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật trước ngày 08/6/2022. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp, gửi báo cáo kết quả thực hiện 

việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) 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 về Sở Y tế trước ngày 14/6/2020.   

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế;  

- Lưu VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

    

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 
 



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 đe 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 

tắc 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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