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KẾ HOẠCH  

Triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh năm 2022 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số  25a/KH-TTYT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, Kế hoạch hoạt động Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh năm 2022. 

Hưởng ứng việc triển khai phong trào xây dựng “Cơ sở Y tế không thuốc 

lá” nhiều năm qua do Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp phát động. Nhìn chung các đơn vị 

trực thuộc Trung tâm Y tế triển khai thực hiện tốt, mang lại hiệu quả tích cực về 

nhận thức và hành động, giảm đáng kể tỷ lệ cán bộ y tế hút thuốc lá tại nơi làm 

việc. 

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống tác hại 

thuốc lá (PCTHTL) năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói 

thuốc trong tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc năm 2022. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% viên chức Y tế ký cam kết và thực hiện không hút thuốc lá tại đơn 

vị. 

- 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc có treo các bảng cấm hút thuốc. 

- Nâng cao tinh thần và trách nhiệm của lãnh đạo, viên chức và người lao 

động trong việc tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh và cộng 

đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian: Trong năm 2022. 

2. Nội dung cụ thể: 

2.1. Truyền thông tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 

thông qua Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh; 

- Cử viên chức tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ không hút thuốc lá 

và ngày Thế giới không hút thuốc lá (nếu có);           

- Nhận và cấp phát tờ rơi, pano, băng rôn về phòng, chống tác hại thuốc lá 

đến các cơ sở (nếu có); 
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- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về xây dựng môi trường không 

thuốc lá, phổ biến Luật PCTH của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, hướng dẫn xây 

dựng môi trường không khói thuốc, cách bỏ thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công 

chức, viên chức ký cam kết không hút thuốc lá. 

- Thông qua các cuộc họp, giao ban để tăng cường tuyên truyền tác hại của 

thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật 

PCTH của thuốc lá cho cán bộ công chức, viên chức của đơn vị. 

2.2. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị trực 

thuộc: 

- Phát động các đơn vị trực thuộc ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Đơn 

vị không có viên chức và người lao động hút thuốc; tổ chức cho viên chức và 

người lao động tham gia ký kết thi đua thực hiện Luật PCTH của thuốc lá; tham 

gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc. 

- Triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại cơ sở khám, chữa bệnh, 

trường học (THCS, THPT). 

2.3. Công tác đào tạo, tập huấn: 

- Cử viên chức tham dự tập huấn nâng cao năng lực truyền thông do tuyến 

Tỉnh tổ chức; 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức tuyến xã, phường và nhân viên 

y tế khóm, ấp; 

2.4. Kiểm tra, giám sát, báo cáo các hoạt động PCTH của thuốc lá: 

- Lồng ghép kiểm tra 6 tháng đầu năm và kiểm tra cuối năm tổ chức giám 

sát việc thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá tại cơ sở: Giám sát việc thực 

hiện các quy định xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá, 

thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá. 

- Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở kinh 

doanh thuốc lá trên địa bàn (khi có yêu cầu); 

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động PCTHTL định kỳ theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

- Thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị; 

- Phát động các đơn vị trực thuộc ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Đơn 

vị không có viên chức và người lao động hút thuốc; tổ chức cho viên chức và 

người lao động tham gia ký kết thi đua thực hiện Luật PCTH của thuốc lá; tham 

gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc. 

2. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế  

2.1. Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp phòng Hành chính- Tổng hợp: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch PCTHTL năm 2022; 

- Triển khai các văn bản liên quan PCTHTL, cụ thể: 

+ Luật PCTHTL số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
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+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

+ Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; 

+ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo; 

+ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 

2020”; 

+ Kế hoạch số 1012/KH-BYT ngày 22/11/2012 của Bộ Y tế về việc triển 

khai thi hành Luật PCTHTL; 

+ Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trong ngành y tế; 

+ Công văn số 1766/BYT-KCB ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về 

việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; 

+ Công văn số 279/HD-TLĐ ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Tổng Liên 

đoàn lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn tuyên truyền Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trong Công nhân viên lao động và Đoàn viên Công đoàn; 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở phát động công đoàn viên và người lao 

động thực hiện ký cam kết không hút thuốc lá trong đơn vị. 

- Treo bảng không hút thuốc lá ở các khoa, phòng, buồng khám bệnh, nơi 

bệnh nhân chờ khám bệnh, xét nghiệm, nhà giữ xe… 

- Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn do tuyến tỉnh tổ chức; đồng thời 

tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề trong công chức, viên chức, nhân 

viên y tế khóm, ấp về các nội dung liên quan PCTHTL; đồng thời vận động 

người dân không hút thuốc lá. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động PCTHTL định kỳ theo 

quy định. 

2.2. Các khoa, phòng còn lại 

Triển khai kế hoạch PCTHTL đến tất cả cán bộ viên chức đồng thời tổ 

chức ký cam kết thực hiện tại đơn vị. 

3. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh (Khoa khám bệnh, Trạm Y tế) 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ sở Y tế không khói thuốc 

triển khai cho công chức, viên chức thực hiện tại đơn vị. 

- Treo biển cấm hút thuốc lá tại phòng làm việc, khu vực khám bệnh, khu 

vực chờ khám bệnh, phòng sau tiêm, nhà giữ xe… 
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- Lồng ghép các nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt 

động truyền thông nâng cao sức khỏe trong quá trình thực hiện các hoạt động 

chuyên môn. 

- Viên chức Y tế, nhân viên y tế khóm, ấp có trách nhiệm tư vấn cho người 

bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng về các tác hại của thuốc lá; đồng thời 

hướng dẫn các phương pháp cai nghiện thuốc lá. 

- Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn (nếu có); đồng thời tổ chức các 

buổi sinh hoạt chuyên đề cho viên chức đơn vị, nhân viên y tế khóm, ấp về các 

nội dung liên quan PCTHTL; đồng thời vận động người dân không hút thuốc lá. 

- Tổ chức cho viên chức đơn vị thực hiện ký cam kết không hút thuốc lá. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động PCTHTL định kỳ theo 

quy định. 

4. Công đoàn cơ sở: 

Phối hợp vận động, theo dõi, tham gia giám sát và đề xuất khen thưởng các 

đơn vị thực hiện tốt chính sách Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 

2022. 

IV. KINH PHÍ 

- Từ nguồn kinh phí Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (theo phân bổ của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp) (nếu có). 

- Kinh phí hỗ trợ của đơn vị và UBND thành phố Cao Lãnh (nếu có); 

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá 

năm 2022. Việc đăng ký thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá, 

mỗi viên chức Y tế phải gương mẫu chấp hành, đây cũng là một trong tiêu 

chuẩn để xét thi đua cho cá nhân và tập thể hàng năm./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 

- Các đơn vị trực thuộc (th/h); 

- Công đoàn cơ sở (ph/h); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c); 

- Website TTYT TPCL;                                                                  

- Lưu: VT, KHTC. 
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