UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:939 /STNMT - VP

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường thực thi Luật phòng,
chống tác hại của thuốc lá và hưởng
ứng ngày Thế giới không thuốc lá
31/5/2020, Tuần lề Quốc gia không
thuốc lá 25-31/5/2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Thực hiện Văn bản số 2610/UBND-VXNV ngày 13/5/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của
thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia
không thuốc lá 25-31/5/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến tới toàn thể công chức, viên
chức, người lao động trong đơn vị về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá
và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và Ngày thế giới không
thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, gồm:
- Các địa điểm cấm hút thuốc lá: Nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách
sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các
địa điểm khác được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (Điều 11,
Điều 12).
- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng
đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút
thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu (Điều 6,
Điều 14).
- Trách nhiệm của người hút thuốc: 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 (Điều 13).
- Tiếp tục truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, kết hợp
với truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm
thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha…
- Tuyên truyền về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia
không thuốc lá.
Thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông Phòng, chống tác
hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá:
www.vinacosh.gov.vn)

2. Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào Quy chế làm việc của
đơn vị.
3. Treo biển cấm hút thuốc lá tại phòng làm việc, sảnh cơ quan.
4. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tin bài viết
về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.
5. Văn phòng Sở tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Y tế
trước ngày 02/6/2020.
Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
nghiêm túc thực hiện./.
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