
   

 

KẾ HOẠCH 

 Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn năm 2023 - 2024 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1679/SYT-NVY ngày 25/08/2022 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá tỉnh Lai Châu về việc xây dựng kế 

hoạch và dự toán kinh phí Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024, 

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá giai đoạn 2023-2024, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá (PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại Sở Giao 

thông vận tải giai đoạn 2023-2024. 

Góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, đảm bảo cho mọi 

người được sống trong môi trường lành mạnh, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh 

liên quan đến thuốc lá. 

2. Mục tiêu cụ thể  

Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn Sở về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định 

của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. 

Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác PCTH thuốc lá để tổ chức 

thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, tăng 

cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá trong toàn Sở. 

Mục tiêu 3. Thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại trụ sở làm việc 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động trong toàn Sở về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của 

Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. 

- Thông qua các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp sơ kết, 

tổng kết cơ quan, đơn vị triển khai, phổ biến đến 100% cán bộ công chức, viên 

chức, người lao động Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá 

đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng đến môi trường sống; các biện pháp cai 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi 

trường làm việc không khói thuốc lá; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, 

đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao trách 

nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo các 

phòng, ban, đơn vị. 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở GTVT triển khai thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024. 

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia giám sát việc 

thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan. 

- Thành lập Ban chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng, 

chống tác hại thuốc lá. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

không hút thuốc lá trong phòng làm việc; trong khuôn viên trụ sở cơ quan đơn vị, 

bao gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động và khách đến liên hệ 

công tác và làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 

- Cử công chức, viên chức tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, tham gia các 

lớp tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện xây dựng môi 

trường làm việc không khói thuốc lá do các cấp, các ngành tổ chức. 

2. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác PCTH thuốc lá để tổ chức thực 

hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, tăng 

cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá trong toàn 

Sở. 

- Tổ chức thực hiện ký cam kết thi đua xây dựng cơ quan làm việc không khói 

thuốc lá; triển khai vận động và đăng ký không hút thuốc lá trong công chức, viên 

chức và người lao động. 

- Thực thi chế tài xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, nơi 

công cộng theo quy định của Chính phủ. 

- 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc quy định cấm 

hút thuốc lá tại nơi công sở. 

- 100% phòng làm việc, phòng họp, hành lang trụ sở Sở Giao thông vận tải, 

các đơn vị trực thuộc và các bến xe khách trong tỉnh Lai Châu có treo bảng 

“Không hút thuốc lá”. 

- Triển khai xây dựng 100% đảng viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công 

đoàn không hút thuốc lá. Phấn đấu thực hiện không khói thuốc lá trong Sở Giao 

thông và các đơn vị trực thuộc Sở. 
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3. Thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá 

- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hành lang trụ sở 

cơ quan, các bến xe khách trong tỉnh Lai Châu với khẩu hiệu “Không có khói 

thuốc trong môi trường làm việc”. 

- Xem hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là 

hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan. 

- Gửi hình ảnh vi phạm tới Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của 

thuốc lá của Sở khi có người vi phạm hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn 

viên trụ sở để tổng hợp, cuối năm trừ điểm thi đua của tập thể, cá nhân vi phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan. 

- Tham mưu bản cam kết thi đua xây dựng môi trường cơ quan làm việc 

không khói thuốc lá;  

- Đưa việc thực hiện chương trình hành động này vào tiêu chuẩn bình xét thi 

đua hàng năm.  

- Treo bảng “Không hút thuốc lá” tại tất cả các phòng làm việc, phòng họp, 

hội trường, hành lang và nơi công cộng thuộc địa phận khuôn viên trụ sở và treo 

biển “Cơ quan không thuốc lá”. 

- Tham mưu các điển hình trong phong trào phòng chống tác hại của thuốc lá 

để đề nghị tuyên dương kịp thời. 

2. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở. 

Đẩy mạnh tuyên truyền và đưa các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trên Trang thông tin điện tử của Sở, trong đó chú trọng chuyền tải nội dung, kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

3. Thanh tra Sở 

- Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 

thực thi các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các bến 

xe, doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy 

định về cấm hút thuốc tại nơi công cộng; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 
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4. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc 

lá tại phòng, ban, đơn vị mình bằng các hành động cụ thể, như: quyết tâm bỏ thuốc 

lá, tạo quỹ phòng bằng tiền phạt các cá nhân vi phạm quy định về phòng chống tác 

hại của thuốc lá. 

Nghiêm túc thực hiện các quy định không hút thuốc lá trong cơ quan. Thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động và khách 

đến liên hệ công tác có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

Báo cáo kết quả phòng chống tác hại của thuốc lá tại tập thể, đơn vị về Văn 

phòng Sở để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn năm 2023 - 

2024 của Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2023-2024./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng ban đơn vị, trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 

 


		2022-08-30T16:06:23+0700


		2022-08-30T16:37:25+0700


		2022-08-30T16:37:25+0700


		2022-08-30T16:37:25+0700




