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BÁO CÁO 

Kết quả 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 17/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc “Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hà Tĩnh năm 2015”; Ủy ban nhân dân 

huyện Kỳ Anh đã xây dựng Kế hoạch số 731/KH-UBND ngày 7/12/2015 về việc phòng, 

chống tác hại của thuốc lá huyện Kỳ Anh năm 2015. 

Tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện mô hình không thuốc lá; thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền giúp người dân nhận biết rõ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản 

thân và người xung quanh nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với các biện 

pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá. Tăng cường công tác thanh 

kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và đánh giá kết quả các hoạt động phòng chống tác hại 

thuốc lá. 

2. Công tác tuyên truyền: 

Các cơ quan, ban ngành và 21 xã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến Luật 

phòng chống tác hại thuốc lá, nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm theo Nghị 

định số 176/2013/NĐ-CP; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung 

quanh; thuốc lá và các bệnh liên quan; giới thiệu mô hình không khói thuốc lá; các biện 

pháp và những lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; tư vấn cai nghiện thuốc lá. Qua các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân về tác hại của thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc 

thụ động, giúp công chức, viên chức hiểu hơn về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, 

gia đình và xã hội. Hiện tại các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy chế văn 

hóa công sở có nội dung cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, treo biển cấm hút thuốc 

lá tại điểm dễ nhìn thấy, từng bước tạo sự đồng thuận cao của mọi người về thực hiện 

chính sách cấm hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức truyền thông đại chúng hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5  bằng 

nhiều hình thức : phát loa đài tại địa phương, tổ chức lồng ghép vào các chương trình 

chăm sóc sức khỏe, chương trình giáo dục thanh thiếu niên, chương trình giáo dục tại 

các trường học, phối hợp với Sở Y tế gắn Pano truyền thông phòng chống tác hại thuốc 



lá tại 4 điểm trên địa bàn huyện : Trung tâm Y tế, trạm y tế Kỳ Phong, trạm Y tế Kỳ 

Tân, trạm y tế Kỳ Đồng; 

Tại trạm y tế, tổ chức tư vấn tác hại thuốc lá và các bệnh do hút thuốc lá gây ra cho 

bệnh nhân trong chương trình phòng chống các bệnh mãn tính không lây nhiễm. 

3. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, nơi công cộng 

Các đơn vị đã xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc với nội dung “Cơ 

quan, đơn vị, trường học không khói thuốc”. Đây là tiêu chí thi đua của các đơn vị để 

xét công sở văn hóa, phấn đấu xây dựng cơ quan luôn xanh – sạch – đẹp. Đến nay, mô 

hình không khói thuốc được thực  hiện và duy trì thường xuyên. 

4. Tổ chức các buổi tập huấn 

Hằng năm tổ chức buổi truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ công 

chức, viên chức, lao động; truyền thông lồng ghép cho các học sinh THPT trên địa bàn 

gồm 10 lớp (trường THPT Kỳ Lâm 4 lớp, THPT Nguyễn Thị Bích Châu 3 lớp, THPT 

Nguyễn Huệ 3 lớp). 

5. Công tác kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá  

Hằng năm, đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm đã phối hợp với 

đội Quản lý thị trường số 4 của tỉnh, kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh doanh thuốc 

lá, tư vấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống đăng ký bán lẻ thuốc lá tích 

cực chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn. 

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

Công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, Sở Y tế, huyện ủy, UBND huyện; sự phối 

hợp thực hiện của các ban ngành, đoàn thể, địa phương. Qua công tác tuyên truyền đã 

nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá từ đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân chấp hành, thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ 

quan, đơn vị. 

2. Khó khăn, tồn tại 

Sự vào cuộc của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa mạnh; các tổ chức ban 

ngành, đoàn thể chưa có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện 

công tác phòng chống thuốc lá;   

Hoạt động vận chuyển, buôn bán thuốc lá còn tràn lan, khó kiểm soát; 

Ý thức của người dân về tác hại thuốc lá còn thấp; đối tượng thanh niên tham gia hút 

thuốc lá nhiều, đặc biệt vào các lễ hội, đám cưới,...  

Xử lý cán bộ công chức, viên chức vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại các địa 

điểm cấm hút thuốc chưa được thực hiện nghiêm túc. 

 



II.  KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Tăng cường các biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc lá, phòng chống nhập 

lậu, thuốc lá giả, tăng thuế kinh doanh thuốc lá; duy trì và tiếp tục cảnh báo tích cực hơn 

nữa những ảnh hưởng xấu của thuốc lá đến sức khỏe của người dân trên các phương tiện 

truyền thông. 

Đề nghị tổ chức các lớp tập huấn về hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá cho 

cán bộ cơ sở;  

Phân bổ nguồn kinh phí cho hoạt động phòng chống thuốc lá hằng năm. 

Trên đây là báo cáo kết quả 05 năm thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lưu: VT; 

Gửi VB giấy và VB điện tử./. 
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