
  

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2022 
  

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Căn cứ 

chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về tác hại 

của thuốc lá. Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 

(PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại Sở và các đơn vị 

trực thuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch PCTHTL đạt hiệu quả. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật 

PCTHTL. 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế 

hoạch PCTHTL tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTHTL, cai nghiện thuốc lá, tác 

hại của hút thuốc lá, xây dựng môi trường không thuốc lá. 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên Trang Thông tin điện tử của Sở và và 

tuyên truyền lồng ghép vào các họp giao ban, sinh hoạt chi bộ về Luật PCTHTL và 

các văn bản hướng dẫn, phổ biến các nội dung về tác hại của hành vi hút thuốc lá 

đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội...  

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

nhân ngày “Thế giới không thuốc lá” 31/5/2022 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc 

lá (25/5-31/5/2016). 

3. Xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn vị trực thuộc. 

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 
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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 tổ chức cho công chức, viên chức, 

người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, 

không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định. 

 Tăng cường công tác giám sát việc chấp hành quy định “Không hút thuốc lá 

trong phòng làm việc” của công chức, viên chức và người lao động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn cơ sở Sở 

Tài nguyên và Môi trường và Chi đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh tổ 

chức 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 trong 

đơn vị. 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai đăng tải các quy định về Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan trên trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

3. 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, đồng thời tổng 

hợp báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Chi đoàn TNCSHCM; 

- Các phòng CM, đơn vị; 

- Lưu VT, VP (Hạnh). 
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