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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

       Số: 1163 /SGTVT-VP 
V/v tăng cường thực thi Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
và hưởng ứng ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Lạng Sơn, ngày 24  tháng 5  năm 2019 

 
 
 

Kính gửi:     
- Các phòng, Ban trực thuộc Sở GTVT. 
- Các Hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải hành khách. 
- Các bến xe trên địa bàn tỉnh. 
 

 Thực hiện văn bản số  sô 390/UBND-KGVX ngày 06/5/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 
lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019 
 
 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, Ban, đơn vị, doanh nghiệp triển 
khai các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan đến tác hại của thuốc lá. Tập trung 
tuyên truyền việc không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá như: Nơi 
làm việc, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng; tác hại của việc hút 
thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; ý nghĩa của môi 
trường trong lành không khói thuốc lá. Tuyên truyền về các tấm gương của cơ 
quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm 
gương cá nhân bỏ thuốc… 

(các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và tài liệu truyền 
thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện 
tử: www.vinacosh.gov.vn) 

2. Tổ chức các hoạt động như: hội nghị phổ biến nội dung Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan đến tác hại của thuốc lá; tổ 
chức treo khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ 
quốc gia Không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2019; 

 Đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của 
các cơ quan, đơn vị. Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc. 

3. Phối hợp với cơ quan chức năng (Sở Y tế) xử phạt nghiêm hành vi vi 
phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

http://www.vinacosh.gov.vn)
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chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định xử phạt khác liên quan đến phòng, 
chống tác hại của thuốc lá 

Đề nghị các phòng, Ban, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:           
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở Y Tế (b/c); 
- Lưu VT.                          

  KT. GIÁM ĐỐC  
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
   Nguyễn Ngọc Huy 
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