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Trước những tác hại lớn của khói thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, 

kinh tế, xã hội và môi trường, tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hàng 

năm là ngày Thế giới không khói thuốc. Năm 2020, chủ đề “Bảo vệ thanh niên 

khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá” 

được WHO lựa chọn nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của việc nghiện chất 

nicotine có trong các sản phẩm thuốc lá, đồng thời kêu gọi các quốc gia thực 

hiện những chính sách mạnh mẽ để bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ sử dụng các 

sản phẩm thuốc lá bao gồm thuốc lá truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc 

lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng… Tại Việt Nam Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội thông qua và chính thức có 

hiệu lực từ ngày 01/05/2013, Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm tổ chức 

Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến ngày 31/5. Đây là dấu mốc 

lớn trong công cuộc phòng, chống tác hại thuốc lá ở nước ta, yêu cầu sự chung 

tay giúp sức của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng;  

Thực hiện Công văn số 293/TLĐ – TG ngày 15/5/2020 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam; Công văn số 4390/UBND-VX3 ngày 12/5/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 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 và Tuần lễ 

Quốc gia không khói thuốc (25 – 31/5/2020), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 

động tỉnh đề các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy 

định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: 

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 

của các cấp công đoàn; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng 

lao động triển khai hệ thống Biển cấm hút thuốc, đưa quy định không hút thuốc 

lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, trở thành một tiêu chí bình xét thi đua 
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khen thưởng hàng năm; có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể 

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

- Tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, kết hợp 

với tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức, người 

lao động về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như: thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, shisha… 

- Chia sẻ, viết các tin, bài, sản xuất video, audio… về tác hại của thuốc lá, 

các biện pháp cai nghiện thuốc lá, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của cá 

nhân, tập thể trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông của tổ chức công đoàn như: zalo, facebook, website… 

- Lồng ghép phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 

với xây dựng môi trường không khói thuốc “Vì sức khỏe cộng đồng - Không hút 

thuốc lá tại nơi làm việc”. 

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thức, ý nghĩa nhằm hưởng ứng 

ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; treo băng 

rôn, khẩu hiệu về chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá (gửi kèm phụ lục). 

3. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia 

các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 do cấp ủy, chính quyền địa 

phương, chuyên môn cùng cấp và người sử dụng lao động phát động. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả hoạt động 

hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

năm 2020 trong báo cáo tháng 6 gửi về Ban Chính sách – Tuyên giáo – Nữ công 

LĐLĐ tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP, Ban CS-TG-NC. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Được 
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PHỤ LỤC KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG 

Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

 

1. Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói 

thuốc lá 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm 

việc 

3. Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu 

4. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những người xung quanh 

5. Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn 

6. 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). 

7. Không có loại thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe (Tổ chức Y tế thế giới). 
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