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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ, ngày 17/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lạng Sơn, về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá năm 2022, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của 

thuốc lá (THTL) năm 2022 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tăng cường thực thi nghiêm túc các quy định của Luật PCTH của thuốc 

lá và tiến tới mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cơ quan.        

 2. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về tác 

hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật 

Phòng, chống THTL và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

          3. Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, góp phần vào mục 

tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.  

          4. Cùng các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu chủ 

yếu của Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021 của tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

          Ban hành Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc 

lá (Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 08/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp). 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc  các quy định 

của pháp luật về phòng, chống THTL và các nội dung kế hoạch của Sở. 

          2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về tác hại của thuốc lá; 

lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp các 

nhóm đối tượng. Trong đó, chú ý lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống 

THTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện vào các buổi sinh hoạt " Ngày pháp 

luật" của Sở.  

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới không 

thuốc lá - 31/5" và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (Từ ngày 25/5 – 31/5 hàng 

năm) như: treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng…. Rà soát bổ sung và gắn biển 

“Cấm hút thuốc lá” tạicơ quan, đơn vị. 
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- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

3. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các phòng, 

đơn vị sự nghiệp 

Các phòng, đơn vị quán triệt công chức, viên chức, người lao động chấp 

hành nghiêm túc Luật Phòng, chống THTL; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị 

không khói thuốc lá; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc 

lá tại nơi làm việc. 

Đưa nội dung thực hiện Luật Phòng, chống THTL vào Quy chế làm việc 

của cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp. 

Động viên người hút thuốc lá hạn chế hút thuốc và cai nghiện thuốc lá; 

gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc. 

- Các phòng, đơn vị phối hợp thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng PBGDPL&TDTHPL tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai các 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống THTL theo kế hoạch 

đề ra.  

         2. Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ của mình 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công chức, viên chức, và người lao động 

nghiêm túc thực hiện Kế hoạch phòng, chống THTL năm 2022 của Sở. 

 3. Văn phòng Sở định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban chỉ 

đạo của tỉnh theo quy định, 6 tháng trước ngày ngày 25/6/2022, cả năm trước 

ngày 25/12/2022.          

4. Đề nghị BCH Công đoàn sở phối hợp với Lãnh đạo Sở chỉ đạo Ban 

thanh tra nhân dân 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./. 

  

 Nơi nhận:  
- BCĐ PCTHTL tỉnh (Sở Y tế); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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