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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá                                         

của Bộ Tài nguyên và Môi trường                                           

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại thuốc 

lá đến năm 2020; 

Căn cứ  Văn bản số 2455/BYT-KCB ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y 

tế về việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá của Bộ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên 

truyền, Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), thành phần như sau: 

1. Trưởng ban: Thứ trưởng Lê Công Thành. 

2. Phó Trưởng ban thường trực: Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Phó Trưởng ban:  

a) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Các Ủy viên: 

a) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế;  

c) Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

d) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; 

đ) Đại diện lãnh đạo Báo Tài nguyên và Môi trường; 

e) Đại diện lãnh đạo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 

g) Đại diện lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; 

h) Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

i) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường: 

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; 

Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 

2020” và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá 

với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. 

2. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ trong việc triển khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

3. Phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan tổ chức có liên quan 

trong việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm 

vụ của Bộ. 

4. Theo dõi tình hình thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc 

lá trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ theo quy định  và thực 

hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Bộ giao; 

5. Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ 

đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

6. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trong khi thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

7. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền làm Cơ quan thường 

trực giúp việc Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo đồng 

thời là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan tổ chức có liên 

quan trong việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, 

nhiệm vụ của Bộ; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện phòng 

chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ 

theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, lãnh đạo Bộ giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Đảng ủy Bộ; 

- Công đoàn Bộ; 

- Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, TĐKTTT, TCCB, NQ(25). 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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