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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /BC-SCT Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá  năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 6/5/2019 của Ban chỉ đạo phòng 

chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 

2019; Công văn số 1999/SYT-NVY ngày 09/12/2019 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

việc báo cáo công tác phòng,chống tác hại thuốc lá năm 2019 Sở Công Thương báo 

cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019, cụ thể như 

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 6/5/2019 của Ban chỉ đạo phòng 

chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lạng Sơn về  phòng, chống tác hại thuốc lá năm 

2019. Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của  Sở Công Thương theo Quyết 

định số 102/QĐ-SCT ngày 22/5/2017, thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương 

về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của 

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá...  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại thuốc lá 

Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc họp, hội nghị 

hoặc bằng văn bản, đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và  

người lao động tại cơ quan, đơn vị về tác hại, tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử 

dụng thuốc lá; lợi ích, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc và 

các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá như: Các địa điểm cấm hút 

thuốc; các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; nghiêm 

cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán 

thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc,... Trong đó tập trung tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá 

trong phòng làm việc, phòng họp; tuyên truyền đến người thân trong gia đình và xã 

hội về tác hại của thuốc lá; 

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu được 

tác hại của việc hút thuốc lá, người hút thuốc lá thường mắc các bệnh như: Phổi, 

tim, mạch … gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người; 
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Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên lồng ghép tuyên truyền 

các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh thuốc lá tới các đơn vị sản 

xuất, kinh doanh thuốc lá thuộc phạm vi quản lý của ngành; 

Văn phòng Sở cùng với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở đã 

đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào Quy chế nội bộ và tiêu chí thi 

đua khen thưởng. Điều này đã góp phần xây dựng môi trường làm việc không khói 

thuốc tại đơn vị. 

3. Các biện pháp cụ thể đã thực hiện: 

Tổ chức thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đồng thời tuyên 

truyền, vận động đối với công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện tốt ngày 

“Thế giới không thuốc lá” 31/5/2019”; 

Thống nhất trong tập thể đơn vị việc cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc 

và quán triệt các quy định về cấm hút thuốc lá; 

Dán nhãn, biển cảnh báo cấm hút thuốc lá trong các phòng làm việc và 

phòng họp tại cơ quan, đơn vị. 

4. Công tác quản lý, cấp phép kinh doanh thuốc lá  

Công tác quản lý, cấp phép cho các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc lá trên địa 

bàn tỉnh được thực hiện đúng các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn liên 

quan. Tuy nhiên một số cơ sở không đủ điều kiện, hoạt động nhỏ lẻ không được 

cấp phép vẫn cố tình bán thuốc lá không giấy phép.   

5. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá  

Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-

UBND ngày 14/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã được bãi bỏ theo quy 

định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 tại Quyết định 

số 2711/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên về cơ 

bản diện tích trồng cây nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện phù 

hợp với quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng trồng cây nguyên 

liệu thuốc lá Việt Nam theo Quyết định số 1988/QĐ-BCT ngày 01/4/2013 của Bộ 

Công Thương phê duyệt quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng 

nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020. Các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh 

doanh nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã nghiêm túc chấp hành, 

thực hiện đúng các quy định về điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Thực hiện ký 

hợp đồng đầu tư trồng cây nguyên liệu thuốc lá với UBND các huyện và UBND 

xã; hợp đồng đầu tư trồng và tiêu thụ thuốc lá với đại diện các hộ dân, ứng trước 

đầu tư cho nông dân trong việc trồng và thu mua nguyên liệu thuốc lá như: Giống, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật, 

tổ chức các lớp dạy nghề cho nông dân vùng chuyên canh trồng cây thuốc lá, cử 

cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng cây thuốc lá. Ngoài 

ra còn hỗ trợ đầu tư cho nông dân trong việc sửa chữa, xây mới, mở rộng lò sấy cho 
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bà con nông dân trồng cây thuốc lá. Sau khi đầu tư các doanh nghiệp đã tổ chức thu 

mua hết nguyên liệu thuốc lá của các hộ nông dân, không để tồn đọng.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện tốt 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong 

cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ được tác hại của thuốc lá; 

Sở Công Thương đã thực hiện tốt các quy định Luật phòng, chống tác hại 

thuốc lá, tại các phòng làm việc, phòng họp đơn vị đã thực hiện treo biển cấm hút 

thuốc lá. Tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị cũng như tại địa 

phương đang sinh sống, xây dựng tập thể cơ quan trong sạch vững mạnh. 

III. NHIỆM VỤ NĂM 2020 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tại Sở Công Thương; 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Ban Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc 

lá;  

Tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại 

thuốc lá, Chỉ thị của cấp trên về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; 

Tích cực tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về tác hại của thuốc lá, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức 

trong đơn vị về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; 

Chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào các hoạt động chuyên 

môn của đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (CQ thường trực BCĐ);                                                                            

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTCTH (VVĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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