
  

KẾ HOẠCH 

 PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ  

 TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ 

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

kiểm soát thuốc lá; 

Căn cứ Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khóa XIII 

thông qua tại kỳ họp thứ III ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/05/2013; 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại 

của thuốc lá tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2022, cụ thể như sau:  

I. 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 Phòng chống tác hại (PCTH) của 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. 

II. GIẢI PHÁP 

Các đơn vị: Công an tỉnh; 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; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị liên quan phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông: 

- 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; 
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- 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 trên địa bàn tỉnh;  

- 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. 

III. KINH PHÍ 

Thực hiện theo kinh phí do Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cấp 

hàng năm (kèm phụ lục kinh phí). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống 

thuốc lá của tỉnh. 

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm là đầu mối, phối hợp với các sở, ban ngành và 

đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; Tổ chức, chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống tác hại 

thuốc lá năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện các hoạt động về 

quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế theo quy định; 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình An Giang, Báo An Giang và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; vận động người dân tích cực 

thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Phát động và duy trì phong trào thi đua xây dựng “Môi trường không 

khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, trường học. 

- Thực hiện sản xuất và cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối 

đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ không thuốc lá và ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 

hàng năm. 

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

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

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

PCTH thuốc lá và kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá. 



  

2. Các Sở, ban ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị/địa phương. 

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

đơn vị. 

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

thuốc lá tại đơn vị và cộng đồng trên địa bàn quản lý. Tham dự và phối hợp với 

ngành Y tế tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, các quy đinh xử phạt vi phạm 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, người dân. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác kiểm tra, đảm bảo hoạt động 

phòng, chống tác hại thuốc lá được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn 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 hàng 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 điểm cấm hút thuốc như:  tại 

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

điểm công cộng trong nhà 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. 

- Báo cáo hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá về Sở Y tế khi có 

yêu cầu của Sở Y tế để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Quỹ phòng 

chống tác hại của thuốc lá. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;  

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 
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