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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:            /KH-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá  

ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 

 

Căn cứ văn bản số 298/TTrB-B1, ngày 17/5/2017 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng 

cường thanh tra, kiểm tra phòng chống tác hại thuốc lá; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 

ngành y tế năm 2017 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là 

kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về môi trường 

không khói thuốc tại các cơ sở y tế. 

- Qua kiểm tra góp phần thúc đẩy việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá (PCTHTL) và các quy định liên quan tại các đơn vị, phòng/ban trực thuộc Sở 

Y tế. 

- Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động trong 

ngành y tế vi phạm. 

- Lồng ghép triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về 

PCTHTL. 

- Thực hiện công tác kiểm tra đúng quy định hiện hành. 

II. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra: 

1. Đối tượng: Bao gồm các đơn vị, phòng/ban trực thuộc Sở Y tế.  

2. Hình thức, thời gian kiểm tra: Thường quy hoặc đột xuất. 
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III. Nội dung kiểm tra:  

- Việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) PCTHTL.  

- Công tác truyền thông (các hình thức thực hiện theo kế hoạch của đơn vị) về Luật, 

các Nghị định liên quan PCTHTL (Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Quy 

định chi tiết thi hành Luật PCTHTL, Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy 

định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật PCTHTL về kinh doanh thuốc lá, 

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,…).  

- Tổ chức thực hiện PCTHTL, trong đó gắn với công tác thi đua khen thưởng, đánh 

giá CBCCVC, người lao động trong đơn vị.  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. 

      IV. Biện pháp thực hiện:  

1. Thành lập Đoàn kiểm tra: 

Thành phần gồm: BCĐ PCTHTL Ngành Y tế, Trung tâm truyền thông -GDSK, 

Phòng Nghiệp vụ y, Thanh tra Sở Y tế. 

2. Phương tiện: 

Phương tiện đi lại phục vụ Đoàn kiểm tra: xe Sở Y tế. 

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Thanh tra Sở: 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở, thành lập Đoàn kiểm tra;  

- Báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt kiểm tra cho cấp có thẩm quyền. 

2. Trung tâm truyền thông - GDSK, Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế: Cử cán bộ tham 

gia Đoàn kiểm tra. 

3. Các đơn vị trực thuộc: Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị và các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx
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Trên đây là Kế hoạch của Sở y tế về kiểm tra hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá ngành y tế năm 2017; Đề nghị các đơn vị, phòng/ban thuộc Sở căn cứ triển khai 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc (thực 

hiện); 

- Các Phòng chức năng Sở (//); 

- Đăng Website SYT; 

- Lưu: VT,TTr. 

GIÁM ĐỐC 
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