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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 25/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống tác hại của thuốc lá về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường thực thi nghiêm túc các quy định của Luật phòng chống tác 

hại của thuốc lá (Luật PCTH) và tiến tới mục tiêu xây dựng môi trường không 

khói thuốc lá tại tỉnh Lạng Sơn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của Ban 

Quản lý về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các 

quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong nhà tại nơi làm việc. 

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

thuốc lá, quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá Ban Quản lý. 

- Xây dựng kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2021 của cơ quan. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTH thuốc lá và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường 

không khói thuốc… đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban 

Quản lý thông qua các cuộc họp, qua mạng iOffice của Ban Quản lý, trên bảng 

led... 

- Tuyên truyền về Phòng chống tác hại thuốc lá nhân ngày "Thế giới 

không thuốc lá” 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (Từ ngày 25/5 - 31/5 

hàng năm). 
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3. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại cơ quan 

- Tuyên truyền, ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Không có công 

chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá; tổ chức cho công chức, viên 

chức, người lao động tham gia ký cam kết thi đua thực hiện Luật PCTH của 

thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan không khói thuốc lá. 

- Nghiên cứu, đưa nội dung thực hiện Luật PCTH thuốc lá vào quy chế 

của cơ quan. 

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

- Triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng. 

- Kết hợp kiểm tra việc không khói thuốc lá tại nơi làm việc với việc kiểm 

tra kỷ luật, kỷ cương định kỳ hoặc đột xuất trong cơ quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu quán 

triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của Ban 

Quản lý về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các 

quy định của Luật PCTH thuốc lá. 

2. Các tổ chức đoàn thể, Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương tăng cường công 

tác kiểm tra và triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại cơ quan. 

3. Giao Văn phòng Ban Quản lý chủ trì theo dõi, tổ chức thực hiện; tham 

mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của Ban Quản lý; đảm 

bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tác hại 

thuốc lá năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các PCM; 

- Trung tâm QLCK; 

- Website Ban Quản lý; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Hoàng Khánh Duy 
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