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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm,                                     

phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

 Thực hiện Công văn số 1125/SYT-NVY ngày 17/7/2019 về việc báo cáo 

công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm 2019 Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tác hại của thuốc lá huyện Đình Lập báo cáo công tác phòng, chống tác hại 

của thuốc lá 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 như sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện luôn được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; 

sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Ban Chỉ đạo huyện đã ban 

hành Kế hoạch về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019 trong đó chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động nhằm đạt 

được các mục tiêu đề ra; ban hành công văn tăng cường thực thi Luật Phòng 

chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 

31/5/2019 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá ngày từ 25-31/5/2019. 

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÕNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ  

 1. Công tác tuyên truyền  

 Các ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 

Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5), Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá (từ 

25 đến 31/5/2019); tập trung tuyên truyền việc không hút thuốc lá tại các địa 

điểm cấm hút thuốc lá như: Nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà nghỉ, trong 

nhà hàng, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng; tác hại của việc hút 

thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng ; ý nghĩa của môi 

trường trong lành không khói thuốc lá. Tuyên truyền về các tấm gương của cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm 

gương cá nhân bỏ thuốc… 

Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại 

của thuốc lá, thay đổi hành vi, thói quen hút thuốc lá đồng thời chấp hành nghiêm 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền lưu động 

02 buổi với khoảng 750 lượt người nghe, treo 04 băng zôn; 08 khẩu hiệu, xây 

dựng và đưa 26 tin, bài về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2. Công tác kiểm tra 

Trong 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo phối hợp thanh tra, kiểm tra công vụ 

được 14 đơn vị, Qua kiểm tra các đơn vị đã tuyên truyền tác hại của thuốc lá và 



các nội dung trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị trong các cuộc họp giao 

ban, hội nghị; treo biển “cấm hút thuốc lá” tại các khu vực có quy định cấm (khu 

vực hành lang, phòng làm việc, hội trường); phối hợp với đội kiểm tra liên ngành 

của huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện gắn với đợt kiểm tra 

chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm được 17 lượt cơ sở kinh doanh, qua kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh thuốc lá đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.  

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

Hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện tuy đã được 

tuyên truyền rộng khắp nhưng vẫn còn cán bộ công chức, viên cơ quan còn hút 

thuốc tại nơi công sở, và tại các nơi công cộng ….. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo huyện, Ban 

Chỉ đạo cấp xã về công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá tình hình hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác 

hại của thuốc lá tới sức khỏe; phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra, cũng như 

đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống. 

2, Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; Xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là nội dung cấm hút thuốc lá 

tại nơi làm việc, nơi công cộng và tại địa điểm quy định cấm hút thuốc lá; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, kinh doanh thuốc lá, hút thuốc lá 

không đúng nơi quy định trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tác hại của thuốc lá huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  TRƢỞNG BAN 
- Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế; 

- CT UBND huyện;                                                                  
- Trưởng, Phó trưởng BCĐ huyện; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 
 

                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                          Vi Văn Đông            
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