ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 966/UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng
các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử,
thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Công thương;
Thông tin và Truyền thông;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 2483/BYT-KCB ngày 06/4/2021 của Bộ Y tế về việc
tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện
tử, thuốc lá làm nóng, shisha (có văn bản gửi kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể và cơ
quan truyền thông của tỉnh, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về tác hại của
việc sử dụng thuốc lá điếu truyền thống, cần kịp thời phổ biến thông tin về tác
hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, người lao
động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên
địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc
lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới sinh viên, học sinh các cấp; tăng
cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử
dụng thuốc lá điện tử trong học sinh, sinh viên.
3. Sở Công thương, Cục quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh và các cơ
quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp
mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha, vì
các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh
doanh và lưu hành tại Việt Nam.

4. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ
biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới
các cơ sở đoàn, hội và đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
(báo cáo)
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh

