UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 657/KH-BCĐ

Tam Đường, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức các Hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
Căn cứ Công văn số 698/BCĐ-PCTHTL ngày 21/5/2020 của Ban chỉ đạo
phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc
lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá;
Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Tam Đường xây
dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và
cộng đồng về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản có liên
quan; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng
Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2531/5/2020
2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hoạt động
truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân hưởng ứng Ngày
thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020.
Hoạt động Diễu hành cổ động diễn ra phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông,
gây được sự chú ý của cộng đồng và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
1. Công tác truyền thông
- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc gián tiếp trên các
phương tiện thông tin đại chúng về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các
văn bản có liên quan.
- Treo băng zôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần
lễ Quốc gia không thuốc lá (có nội dung khẩu hiệu kèm theo).
- Lồng ghép hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc
họp, giao ban, hội nghị, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.
- Thời gian truyền thông: Từ ngày 25-31/5/2020
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2. Diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ
Quốc gia không thuốc lá
2.1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 07h30 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm xuất phát: Sân Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.
2.2. Phương tiện và thành phần tham gia diễu hành
- 01 xe Công an giao thông làm công tác đảm bảo an toàn giao thông.
- 01 xe tuyên truyền lưu động hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá
31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020”
- 100 cán bộ, viên chức mặc trang phục có in logo phòng, chống tác hại
của thuốc lá và mỗi người đi một xe máy có gắn cờ tham gia Diễu hành theo lộ
trình của Ban tổ chức (Giao Trung tâm y tế huyện tổ chức thực hiện).
2.3. Lộ trình Diễu hành
- Ổn định tổ chức tại địa điểm xuất phát.
- Đoàn xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe ô tô tuyên truyền lưu động,
xe máy diễu hành cổ động mặt đường.
- Xuất phát từ Trung tâm Y tế Tam Đường → đường 36m → bản Tiên
Bình, Trị trấn Tam Đường → Quốc lộ 4D cũ → Ngã ba liên ngành xã Sơn
Bình - Quốc lộ 4D về Trung tâm Y tế Tam Đường.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện
Chủ trì chuẩn bị các điều kiện cần thiết về địa điểm, cơ sở vật chất, trang
thiết bị, phương tiện và cử cán bộ, viên chức tham gia buổi diễu hành cổ động
mặt đường.
Liên hệ với Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh cung cấp
tài liệu, thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5
và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020.
Tiếp nhận và cung cấp trang phục có in logo phòng, chống tác hại của
thuốc lá và cờ cho cán bộ tham dự diễu hành cổ động mặt đường.
2. Phòng Văn hóa và thông tin: Phối hợp với Trung tâm Y tế bố trí vị trí
treo băng zôn tuyên truyền, bố trí 01 xe tuyên truyền lưu động hưởng ứng
Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2531/5/2020.
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3. Công an huyện: Bố trí 01 xe Cảnh sát giao thông thực hiện điều hành
các phương tiện giao thông tại các tuyến đường diễu hành, đảm bảo an toàn giao
thông cho đoàn người tham gia diễu hành cổ động mặt đường.
4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Thực hiện tuyên truyền đưa
tin, bài về hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia
không thuốc lá 25-31/5/2020.
5. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn: Tăng
cường các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5,
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020. Mỗi xã, thị trấn treo 01 băng zôn
tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá theo khẩu hiệu, thông điệp truyền
thông gửi kèm.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các Hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới
không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 của Ban
Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Tam Đường, yêu cầu thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: Huyện Ủy, HĐND huyện (để b/c);

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện (b/c);
- Ban tuyên giáo huyện ủy (b/c);
- BCĐ PCTHTL tỉnh (b/c);
- Sở Y tế Lai Châu (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

Ủy ban nhân dân huyện
Tam Đường
Tỉnh Lai Châu
26-05-2020 13:50:30
+07:00

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Cao Trang Trọng
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KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI
KHÔNG THUỐC LÁ VÀ TUẦN LÊ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ
(Kèm theo KH số 657/KH-BCĐ ngày 25/5/2020 của BCĐ phòng, chống tác hại của thuốc lá)

Nhóm các thông điệp về tác hại của thuốc lá
1. 8 triệu người chết do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá mỗi năm
trên toàn cầu (Tổ chức Y tế thế giới)
Hơn 1 triệu người chết vì các bệnh do hút thuốc lá thụ động mỗi năm trên
toàn cầu (Tổ chức Y tế thế giới)
2. Chất Nicotine trong sản phẩm thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh
ung thư và tim mạch.(Tổ chức Y tế thế giới)
3. Sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi và tim
mạch.(Tổ chức Y tế thế giới)
4. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát triển não bộ
ở trẻ nhỏ.(Tổ chức Y tế thế giới)
5. Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại gây nghiện, gây bệnh tật và tử
vong (Tổ chức Y tế thế giới)
6. Thuốc lá điện tử có nicotine là chất gây nghiện, là nguyên nhân gây các
bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. (Tổ chức Y tế thế giới)
7. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe của bà mẹ
và thai nhi, gây ra sinh non và thai chết lưu. (Tổ chức Y tế thế giới)
8. Các chất độc hại trong thuốc lá điện tử là nguyên nhân gây nhồi máu cơ
tim, tổn thương phổi.(Tổ chức Y tế thế giới)
9. Hãy bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nghiện chất nicotine và các tác động
của việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá.
10. Không có loại thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe (Tổ chức Y tế thế giới)
Nhóm thông điệp về quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
1. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương
tiện giao thông công cộng (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)
2. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê (Luật
Phòng, chống tác hại của thuốc lá)
3. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe (Luật Phòng,
chống tác hại của thuốc lá)
3. Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có
khói thuốc lá (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)
Nhóm thông điệp kêu gọi hành động:
1. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người
bệnh, người cao tuổi.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi
lảm việc.
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3. Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu
4. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi.
5. Bỏ thuốc lá đế giảm nguy cơ mắc bệnh và từ vong do bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính
6. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những người xung quanh
7. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.
8. Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn
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