
UY BAN NBAN DAN 
THT xA CTA LO 

SoOTUBND - YT 
V/v tang c.I&ng thirc thi Lust Phông 

chông tác hai  cfia thuôc lá. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dic 1p-Tir do-Hnh phüc 

Cz.a Lc3, ngày  c'f  tháng 6 nám 2020 

KInh gri: - Các phông, ban, ngành, dan vj cp thj; 
- UBND các phuông. 

Thirc hin cong van s 295611JBND-VX ngàyl5/5/2020 cilia UBND tinh ye 

vic tang crmg thiic thi Lut Phèng chng tác hi cüa thuôc lá. Dê huâng 1mg 

Ngày Th giâi khOng thuôc lá 31/5/2020; Tuân lê Quôc gia không thuôc lá 27-

02/6/2020. UBND thi xã yêu câu: 

Các phèng, ban, ngành, dan vj cAp thj, UBND các phung can clr chlrc nãng, 

nhim vi d trin khai thrc hin nghiêm ti'ic yêu cAu tai  COng van so 29561UBND 

—VX ngàyl5/5/2020 cilia UBND tinh và COng van so 2513/BYT-KCB ngày 

07/5/2020 cüa B Y t; Báo cáo k& qua thxc hin v UBND thj xa ( qua phông Y 

tê trilc ngày 04/6/2020 de tng hçrp báo cáo UBND tinh và S Y tê. 

Nlhn duçic cong van nay yêu cAu Các phàng, ban, ngành, dcm vj c.p thj, 

UBND các phi.thng nghiêm tñc thrc hin di1ng thi gian quy 

No'i nhân:  

- Nhii trên; 

- UBND tinh; S Y t; (B/c); 

-TT Thi üy (B/c); 
- CT, các PCT UBND Tht xä; 
- Lru VT,YT. - 

TM. Y BAN NHAN 
KT. C]IU TICH 
PHO CIIU T!CH 



BQ Y TE CONG HOA xA HOT CHU NGH!A VJT NAM 
Doe lap - Ti,r do - Hanh phtic 

S: 25131BYT-KCB 
V/v tang cu&ng thrc thi Lut 

Phông, chôngtác hai cia tlniöc 
Ia Va hu&ng irng ngày The giâi 

khãng thuôc là 3 1/5/2020,, 
Tuan 1 Quôc gia khãng thuôc hi 

25-31/5/2020 

Ha Nói, ngây 07 ththl7g 5 näni 2020 

KInh giri: TiJy ban Nhân dan các tinh, thàrih phô tnrc thuôc Trung uang 

Si'r ding thuc là là nguyen nhân gy ra han 8 triu ca br vong rni ntm Va 
han 1 triu ca t'Cr vong vi hut thuôc thii dng tren toàn the gi&i. Nhãm tang cu&ng 
han nüa sir quan tam ca các quôc gia dôi vâi cong tác phông thông tác h?i  thuoc 
là (PCTH thuôc là), To chic Y tê the giOi (WHO) lay ngày 31/5 hang nam là Ngày 
The giâi không thuôc là. Nam 2020, ch't dé "Bdo v f/ian/i thiêu niên khói tdc 
iI3ng cfia i'iêc qudng cáo cdc san pJziiz thuác ía v/i sfr dijiig thiiôc Id" diiç'c TO 
chirc Y tê th gi&i lira ch9n nhãrn thông tin t&i cong  dOng tác h?i  ciia vic nghin 
chat nicotine có trong các san phàrn thuôc là, dông tlthi kéu gpi cãc quOc gia thrc 
hiCn nhn chmh sach manh me dC bao ye gial tie tniac nguy ca sr dung cac san 
phâm thuOc là, baa gôm Ca thuôc là diu truyCn thông ccing ithu các san phâm 
thuOc là the h m&i iThu thuOc là din t1r, thuOc là nung nóng,... 

Tti Viêt Narn, duac phép ctia Thi ta&ng ChinhpIui, hang nirn B Ytê to 
chrc Tuân lê QuOc gia không thuôc là th ngày 25/5 den ngày 31/5. B Y tC trn 
trQng dC ngh Qu' ca quan cüng phOihpp tO chc các hot dng hu6ng rng Ngày 
the gi6i không thuc là và Tun I Quôc gia khOng thuôc là, cu the niur sau: 

1. CIii dio các SO', ban, ngãnh và các wquan, dcrn v tçii da phuong: 
- Dira ni dung PCTH diuôc là vño kC hotch ho?t dng hang nñn'i, thra quy 

dnh cam hut thuc là tii nai lam vic vào quy the nib cia các cci quan, dan v. 
- Treo biCn cm hiit thuôc là tai các dia diem cam hit ihuOc nhu: tai nai lain 

vic. co s& y t, tnr&ng hoc, khách sirn, iihã hang và càc dja ditrn khác thea quy 
dinh t?i Diêu 11 và Diêu 12 Lust PCTH thuôc là. 

- Chi d?o  các Sâ, Ban ngành, Doàn the O'da pinrang chCi dng, phOi hp 
cht chê và t?o  diu kin thuan lcii dé ccv quan dàu mOi thrçvc giao tIc hiin hoa 
dng PCTH thuOc là t?i tinh trién khai ho?t dng nhäm dam bño hiu qua ciia cOng 
tác phOi hç'p lien ngànli trong ho?t dn PCTH thuOc là. 

- Dtra quy dnh ye vic hn che hoc khOng hut thuOc trong càc darn cu&i. 
darn tang, 1 hôi trén da bàn dan cu vào hu'ang uóc. 

- Clii d?o lông ghép phong trào xãy dimg Lang vn boa - Sirc v&i xày 
dimg cng dOng dan cix không có ngithi hut thuOc là, thuOc lño; Lông ghOp ni 
dung phOng chOng tàc hi cua thuôc là vào huang uâc, quy uóc tai thOn. lang. 
bàn, khu dan cix. 

- Co hInh thrc dng vién khen thu&ng các Ca nhãn, to chrc thuc hin tOt 
cOng tác PCTH thuôc là. 



2. Clii dao cc co' quan truyn thông trên dia bn tinh, thãnh ph dy 
ninh tuyên truyên ye tc hi cüa vic scr dung sn phm thuôc Ia và cc quy 
dinh cüa Lust PC'LH thuôc Ia: 

- Các dia diôm cam hit thuôc lá: nai lam vic, tn.thng h9c, co sä y té, khách 
sn, trong nhà hang, ben tâu, bn Xe, trên phi.rcmg tin giao thông cong cng Va các 
dia diem khác duoc quy djlth trong Luãt PCTH thuc Ia Diêu 11, Diêu 12). 

-' TrIch i±irn ciia ngu&i dirng dáu ccx quan, tO chrc, da phucrng, ngu&i 
dirng dãu các dja diem cam hit thuc lá trong vic tO chtrc th'ijc hin quy dinh cam 
ht thuôc và nêu cao vai trO gucmg mu khOng ht thu6c ci'la ngu&i drng du (Diêu 
6, Diéu 14). 

- Trách nliiêm cüa ngi.thi hiit thuOc: không hiit thuc t?i  dja diem có quy dinh 
cam, khOng hit thuOc trong nhà khi có tré em, p1w nü mang thai, nglri bnh, 
nlT&i cao tuôi, gi v sinh chung, bô tan, máu thuOc Ia diing noi quy djnh khi hit 
t1iuc lá tii n1rcrng dja dim thrcrc phép hiit thuOc lá. (Diêu 13). 

- Tip tiic truyên thông ye tác hai cüa thuôc Ia diu thông thu&ng, két hap 
v&i truyên thông nân cao nhn thirc cüa cng dOng ye tác hi cOa các sn phâm 
thuc lá mcri nhu thuOc lá diên t1r, thuOc Ia nung nóng, shisha... (xin gfri kern tlieo 
các tâi 1iu vd tác hgi c:a các sc'in phcirn thudc 16 thzuc 16 din ti, thteôc ía iiung 
nóng,). 

3. Thành 1p  cc donn kiêm ti-a han ngành hoc lông ghép cOng tãc kiCm 
tra vic thtc hin Lut PCTH thuc Ia vão chtro'ng trInh cOng tác trën dn bàn 
tinh. Vic kiern tra tip trung vão mt s ni dung: 

- Kiêm tra vic tuán thu qyy  dinh crn ht thuô t?i  các da diem có quy dinh 
cam, quy djnh treo biên báo cam hiit thuOc, quy dnh ban hmnh ni dung PCTH 
thuOc là trong kê hoich hott dng hi.ng närn, quy dnh cam hiit thuôc là ti ncxi lam 
viec trong uy ch ni b c'Oa ccx quail, do-n vi. 

- Kiêin tra vic thirc hin quy dnh cam qung cáo, tip thj thuôc là tr'rc tiêp 
t&i ngr&i tiCu dung dixói moi hinh thrc, bao gOin cá các hinh thüc giâi thiu, quang 
cáo trén mng internet. 

- Kiêrn tra vic thirc hién các quy dinh ye bàn thuôc là (Diêu 25): KhOng bàn 
thuOc là tti các dja diem có quy dnh crnhimt thu&; khOng bàn thuOc là phua ngoâi 
cOng nhà tré, tnthng màu giáo, tnthng tiéu h9c, trung hgc ccx sex, phô thông trung 
hoc Khong thrac trlrng bay qua môt baa, môt tut hoac môt hop cua môt nhn hiêu 
thuôc là tai các dai 1' bàn lé, diem bàn lé thuOc là. 

4.Thu'c hiên các hoat dông hu'&ng thig Ngñy The gió'i khOng thuc Ia 31/5 
và Tuàn iC Quc gia không thuc I 25-31/S. 

-ç  Clii do các Ban ngãnli, Doàn thêc dja phuang phOi hap c1it chê vói ccx 
quan dàu môi v PCTH thuác iá tii tinh to chirc càc hoat  dng thit thi.rc, ' nghia 
nhãin huxng üng Ngày Th giâi khOng thuôc là và Tun iC quác gia khOng thuOc là 

- Treo Bang zôn, khàu hieu  v chii d Ngày The gi&i không thuác là vâ Tu.n 
lé Quôc gia không thuc là (xin g-i-i kern thea k-han hi&u dé Qjj cci quan thain kháo) 

- Long ghép tuyên truy&n v& tác hii cima t1iuc là trong các cuc hap, hi 
thào, hi ngh, các sir kiên van hóa, the thao, du lich trén dja ban tinh. 

- CM dio các ccx quan truyn thông dày mnh tuyên truyên ye ch dC Ngày 
The gió'i kbông thuc lá, Tu.n L Qu6c gia không thuác là. 



KT. BO TRU'O'NG 
Tim' 1'RTJ'O'NG 

Nguyn Tru*ng Scm 

5. Sfr ding dung quy dinh v\ có hiu qu kinh phi do Qu Phông, chông 
tãc hii cüa thuc Ia h tro' cho cãc tinli, thành pliô. 

Xlii Qu9 PCTH thuc lã dixgc thành lip theo Quyêtcih s 47/2013/QD-TTg 
cia ThU tu&ng Chinh phii, Bô Y tê dâ Co cong van gi:ri Uy ban nhãn dn các tinh. 
thành phO ye vic thành 1p Ban clii dao  PhOng, thông tác hi cia thuOc Ia và phán 
cong ca quan dãu môi nhn kinh phi M trçi t1r Qu5' PCTH thuOc Ia. Trên co so d 
xut ciia ca quan du rnôi (SO Y terfrung tarn kiêm soát bnh tit), htng nm Qu' 
PCTH thuOc lá dêu h trçi kinh phi cho các tinh, thàah phô triên k.hai hot dng 
PCTH ThuOc lá. B Y t d nh Uy ban nhán dan các tinh, thtnh phO clii do, dOn 
dOc các donv khãn tnrong dñy nlianh tiCn d hoit dng PCTH thuOc lá nrn 2020 
trong hp dông trách nhim d ki vOi Qu9 PCTH thuc lá. darn bâo sr dm dung  
quy djnh và CO hiu qua kinh phi do Qu9 Phông, chông tác hii cUa thuOc lá ho trg. 

Các thông tin v Lut PCTH thuc itt, thi 1iu 1ruyn thông Phàng. chông tc 
hi cia thuOc Itt &rgc dng hen (rang thông tin din ti.r cia Clurong trinh PCTH 
thuOc itt: www.v inacosh.gov.vn   

Dé ngh Uy ban Nhttn dan cttc tinh, thànli phO giri báo cáo ki qua t1c hin ye 
Qu9 PhOng, chOng tttc hai cia thuOc itt, Bô Y tC, Tttng 5, to nhi Toserco, 273 Kim 
M - Ba Dmnli - Ha Ni trró'c ngày 10/6/2020 dC B Y tC tong hçp, btio cáo Th 
ttthng ChInh phu. 

Xin trân trpng cam cm. 

Noi izlz(in: 
- Nhtx trên; 
-TTgCP(dbáo cáo); 
- PTT V1 Di'rc Darn (dê báo cáo); 
- VP TW, các Ban cita Dãng; 
- VP Quôc hfii; 
- VP Chinh pht; 
- VP Clni tjch i.uràc; 
- Cc quan TW cüa các doàn the; 
- Toà an ithãn dan tôi cao; 
- Vin KSND t6i cao; 
- Uy ban v các van dê x.1 hi ctia Quôc hi; 
- Các dông clii Thir tnrông B Y tê (dê bitt); 
-Van phông; Thanh tra; các Vi, Ci,ic (I3 Y té) 
(dé thrc bin); 
- Các caquan truyn thông; 
- Sâ Y té các Tinh, Thành phô; 
- Tning tarn TTGDSK cãc tinh, thành phô; 
- Trung tarn kiêm soát bxth tt các tinh, thành phô; 
- Lru: VT, KCB. 
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