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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023 của Sở Xây dựng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 10/01/2023 của Ban Chỉ đạo 

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

năm 2023. 

Sở Xây dựng, xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 

2023 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng 

thuốc lá; bảo đảm quyền của CC,VC, NLĐ được sống, làm việc trong môi trường 

không khói thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá.  

2. Tuyên truyền cho toàn thể CC,VC, NLĐ hiểu biết về Luật Phòng, chống 

tác hại (PCTH) của thuốc lá; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, giúp CC,VC, 

NLĐ nhất là lực lượng CC,VC, NLĐ trẻ hưởng ứng việc xây dựng môi trường 

làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.    

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá 

cần thiết thực, hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được lồng 

ghép trong hoạt động của Sở.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình hoạt động 

phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan và các đơn vị thuộc Sở. 

5. Tham gia hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá (31/5); tuần lễ 

Quốc gia không khói thuốc lá (25 đến 31/5) hằng năm.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch 06/KH-BCĐ ngày 

10/01/2023 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 của Sở, chủ động xây dựng 

Kế hoạch thực hiện của phòng, đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền 

1. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá cho 

toàn thể CC,VC, NLĐ hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc 

lá; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, giúp CC,VC, NLĐ nhất là lực lượng 

CC,VC, NLĐ trẻ hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói 
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thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 

10/01/2023 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lạng Sơn về 

Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023. 

          2. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 

(31/5); tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (25 đến 31/5) tại Trụ sở Sở Xây dựng 

và các đơn vị trực thuộc. Đăng tải các thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin 

điện tử của Sở về tác hại của thuốc lá. Rà soát, bổ sung và gắn biển “Cấm hút 

thuốc lá tại phòng, đơn vị thuộc Sở.  

3. Đưa nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào quy 

chế của cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 

tuân thủ quy định cấp hút hút thuốc lá tại nơi làm việc của Sở và các đơn vị trực 

thuộc.  

4. Động viên người hút thuốc lá hạn chế hút thuốc và cai nghiện thuốc lá. 

3. Thời gian thực hiện 

 - Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá cho 

toàn thể CC,VC, NLĐ: Thực hiện trong quý II năm 2023. 

 - Tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá: Cả năm (theo Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và đơn vị liên 

quan). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, giao Công đoàn, Đoàn thanh 

niên chủ trì phối kết hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai sao cho phù hợp 

và có hiệu quả tránh lãng phí, hình thức. Báo cáo kết quả cụ thể về Văn phòng  để 

Văn phòng tham mưu tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định. 

2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, 

tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét, 

giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023 của Sở 

Xây dựng./. 

  KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế (cơ quan thương trực BCĐ);   
- Lãnh đạo Sở;   
- Các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở;    
- Webzite Sở Xây dựng;   
- Lưu: CVP, Kế toán, VT.(VĐH)   

  Nguyễn Duy Đông 
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