
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHĐT-VP Tây Ninh, ngày          tháng     năm 2020 

V/v báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống tác hại thuốc lá 

 

  

Kính gửi: Sở Y tế 

Thực hiện Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau: 

Sở đã tổ chức treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày 

Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 tại trụ 

sở của cơ quan.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người lao động 

về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; ý nghĩa và lợi ích 

của môi trường trong lành không khói thuốc; đưa nội dung phòng, chống tác hại 

của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại 

nơi làm việc vào quy chế làm việc của cơ quan; treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi 

làm việc theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; 

lồng ghép nội dung tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc thi 

Tìm hiểu pháp luật hàng tháng được tổ chức tại Sở. 

Bên cạnh đó, Sở có hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể 

thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời phê bình, xử lý 

nghiêm các cá nhân vi phạm quy định về hút thuốc lá tại nơi làm việc trong cuộc 

họp chi bộ, họp cơ quan nhằm vận động cán bộ, công chức và người lao động thực 

hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. Kính gửi Sở Y tế tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu VT, VP. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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