
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 4628/UBND-THVX 
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược 

quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
đến năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  25 tháng 11 năm 2021 

 
 

 Kính gửi:  
 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 9910/BYT-KCB ngày 22/11/2021 của Bộ Y tế về 
việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá đến năm 2020 (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tại mục Kính gửi theo chức năng, nhiệm vụ 
có trách nhiệm rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 theo đề cương, hướng dẫn gửi 
kèm Văn bản số 9910/BYT-KCB ngày 22/11/2021 của Bộ Y tế; báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp) trước ngày 05/12/2021. 

2. Giao Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 trên địa 
bàn tỉnh theo đề cương gửi kèm Văn bản số 9910/BYT-KCB ngày 22/11/2021 của 

Bộ Y tế; hoàn thành báo cáo Bộ Y tế (qua Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá) 
và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14/12/2021./. 

 

 

 

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;         
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;  (báo cáo) 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, THVX (VB). 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh 
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