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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn,  ngày         tháng 5 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 
 

Thực hiện Văn bản số 2203/UBND-VXNV ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày 

Thế giới không thuốc lá 31/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn xây 

dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với các nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích 

của môi trường không khói thuốc; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của công 

chức, viên chức và người lao động trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá; thực thi 

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

hướng dẫn thực hiện Luật, nhằm thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác 

hại thuốc lá đến năm 2020" được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-

TTg ngày 25/01/201. 

Các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khối thuốc và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. 

Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình 

thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng và triển khai 

thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các phòng chuyên môn, 

đơn vị. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các quy 

định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn 

- Tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá lồng ghép vào 

các buổi họp cơ quan, buổi tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn 

hàng tháng về tác hại  của thuốc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức, treo băng rôn khẩu hiệu, đăng tin bài về nội dung tác hại của 
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thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá và phổ biến Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá, 

nhân ngày “Thế giới không thuốc lá” 31/5/2016 và Tuần lễ  Quốc gia không thuốc 

lá (25/5-31/5/2016). 

3. Xây dựng “Môi trường không khói thuốc”. 

 - Tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi 

công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua thực hiện xây dựng “Môi 

trường không khói thuốc” tại trụ sở làm việc.  

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức cho công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị ký cam kết tham gia xây dựng “Môi 

trường không khói thuốc” tại nơi làm việc và không hút thuốc lá tại các địa điểm 

cấm theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung của 

kế hoạch này và các văn bản liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá tới 

công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình quản lý. 

2. Công đoàn phối hợp cùng Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân 

đơn vị tăng cường giám sát việc chấp hành quy định “Không hút thuốc lá trong 

phòng làm việc” của công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan để làm cơ 

sở đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Tổ chức cho công chức, viên chức và 

người lao động ký cam kết. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải các quy 

định về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, sưu tầm tin bài và các văn bản liên 

quan trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện tốt kế hoạch này, định kỳ tổng hợp 

kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử:                                                                   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế;    

- Lãnh đạo Sở;      

- Các phòng CM, đơn vị   (t/h);   

- Công đoàn;   

- Đoàn TNCSHCM;       

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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