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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 
 

Số:        /KH-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                Cao Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hƣởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 trên địa bàn xã Cao Sơn 

 

Thực hiện Văn bản số 989/KH-UBND, ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Thông về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không 

thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021. Ủy ban nhân 

dân xã Cao Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt  động hưởng ứng Ngày Thế 

giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021trên 

địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
      1. Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, giúp cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về tác 

hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền được sống, làm 

việc trong môi trường không có thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của 

thuốc lá. 

      2. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân hiểu biết về Luật Phòng 

chống tác hại thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhất 

là các cán bộ, công chức  đang còn hút thuốc lá hưởng ứng việc xây dựng môi 

trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá. 

II. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THỰC 

HIỆN 
    1. Đối tƣợng tham gia: Toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, các đơn 

vị đóng trên địa bàn và nhân dân trên toàn xã. 

    2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/05/2021 đến 31/05/2021. 

     3. Hình thức: 

- Treo băng rôn hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5; Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá (từ 25-31/05/2021) với khẩu hiệu: “Cấm hút thuốc lá tại 

cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc’’. 

      - Tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã về Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

            - Quán triệt, tuyên truyền tại các buổi hội nghị của cơ quan, đơn vị và các 

thôn trên địa bàn. 

      4. Chủ đề hƣởng ứng:  “Cam kết bỏ thuốc lá”  

      5. Nội dung thực hiện: 
          - Người đúng đầu của cơ quan, đơn vị chỉ đạo, quán triệt, phổ biến thực hiện 

nghiêm quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên và nhân dân trên địa bàn xã. 
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          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh xã để tuyên truyền 

tác hại của thuốc lá đối với cơ thể, mọi người xung quanh tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên và nhân dân trên địa bàn xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Văn hóa - Thông tin   

- Xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai 

nội dung  theo kế hoạch.  

- Treo 01 băng zôn tuyên truyền tại cổng trụ sở UBND xã và tổng hợp báo cáo 

các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá (từ 25-31/05/2021) . 

2. Đài truyền thanh xã: Tuyên truyền trên sóng đài truyền thanh xã, về Ngày 

thế giới không hút thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25-

31/05/2021). Về  mục  đích, yêu cầu và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. 

3. Trạm y tế, Kiểm lâm, Trƣờng học  

- Quán triệt nội dung kế hoạch tới cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng 

đơn vị. 

- Tổng hợp số liệu kết quả hoạt động cho UBND xã trƣớc ngày 03/6/2021 

(qua công chức VHXH phụ trách VHTT). 

4. Đề nghị MTTQ; các đoàn thể và Công đoàn xã  

- Quán triệt, tuyên truyền đoàn viên trong cơ quan không hút thuốc lá tại nơi 

làm việc và thực hiện chủ đề năm 2021 đó là: “Cam kết bỏ thuốc lá” . 

- Tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân về tác hại của thuốc lá và 

hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

(từ 25-31/05/2021). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không 

hút thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25-31/05/2021) của UBND 

xã Cao Sơn./.  

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy:  

- Trạm y tế xã; 

- Trường TH&THCS; 

- Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

 Gửi bản điện tử: 

- Văn phòng UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- TTVH huyện; 

- TT đảng ủy; TT HĐND xã; 

- Chủ tịch; PCT UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Lưu VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 
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