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V/v thực hiện hoạt động hưởng ứng
Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021,
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên thế giới có khoảng 780 triệu người muốn bỏ
thuốc lá, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 đã có thêm hàng triệu người muốn bỏ
thuốc vì lo ngại hút thuốc làm tăng nguy cơ nhiễm Covid 19, đặc biệt ở những người
đã mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, ung thư, tiểu đường. Nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc
lá, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến thuốc
lá, năm 2021 Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” cho Ngày Thế
giới không thuốc lá 31/5. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các
quốc gia tăng cường thực hiện các dịch vụ cai nghiện thuốc lá, khuyến khích người
hút thuốc tiếp cận các dịch vụ cai nghiện thuốc lá theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế
thế giới.
Tại Việt Nam, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, trong thời gian
qua với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đã phối hợp với
các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác
phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá). Hoạt động PCTH thuốc lá đã đạt
được những kết quả đáng ghi nhận. Theo kết quả điều tra tại 34 tỉnh, thành phố năm
2020 cho thấy so với năm 2015 tỷ lệ hút thuốc chung ở người trưởng thành giảm từ
22,5% xuống 21,7%. Tuy nhiên Việt Nam vẫn trong nhóm 15 nước có số người hút
thuốc lá cao trên thế giới.
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không
thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5, tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh,
thành phố, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng phối
hợp tổ chức các hoạt động như sau:
1. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị tại địa phương:
- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng kế hoạch và triển
khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá để đảm bảo hoạt động PCTH thuốc
lá được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá theo quy
định tại Khoản 4 Điều 5 Luật PCTH thuốc lá.
- Tiếp tục đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa
quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.
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Đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn,
làng, ấp, bản, tổ dân phố.
- Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như tại nơi làm
việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng trong nhà
khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTH thuốc lá.
- Đẩy mạnh hoạt động giám sát việc xây dựng môi trường không khói thuốc
trên địa bàn tỉnh.
- Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công
tác PCTH thuốc lá.
2. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, thành phố đẩy
mạnh tuyên truyền Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản
phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), các biện pháp
cai nghiện thuốc lá, nội dung như sau:
- 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 công cộng trong nhà được quy định trong Luật PCTH thuốc lá.
- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng
đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc.
- 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.
- Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói
thuốc lá, quyền yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm
hút thuốc lá.
- Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của
thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế.
3. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện
Luật PCTH thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Nội dung kiểm tra tập trung vào:
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, việc ban hành và
thực hiện nội quy PCTH thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm và trong quy
chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.
- Kiểm tra việc thực hiện quy định không bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút
thuốc; không bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học,
trung học cơ sở, phổ thông trung học theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.
- Kiểm tra tại việc tuân thủ quy định: không trưng bày quá một bao, một tút
hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại mỗi điểm bán lẻ.
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- Kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá dưới
mọi hình thức, quy định cấm tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng.
- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm
thuốc lá bất hợp pháp bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
4. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5
- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông trên các phương
tiện thông tin đại chúng về: chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá; lợi ích của việc bỏ
thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá; bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về tác
hại của thuốc lá điếu cần kịp thời phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc
lá nung nóng, shisha tới các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan
đầu mối về PCTH thuốc lá tại tỉnh tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, ý nghĩa
nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá:
Treo Băng zôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá; truyền thông trên
hệ thống loa phát thanh xã, phường, …
Khi cần các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông Phòng,
chống tác hại của thuốc lá, tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu về tác hại của
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hướng dẫn giám sát hoạt động PCTH thuốc lá, các
tỉnh, thành phố có thể tìm hiểu và tải về từ trang thông tin điện tử:
www.vinacosh.gov.vn
Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về
Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Tầng 5, toà nhà Toserco, 273 Kim
Mã - Ba Đình - Hà Nội trước ngày 22/6/2021 để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.
Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để báo cáo);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VP TW, các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ:
- VP Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để thực hiện);
-Văn phòng; Thanh tra; các Vụ, Cục (Bộ Y tế)
(để thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông;
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố;
- Trung tâm TTGDSK các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KCB.
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