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DỰ THẢO
CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp triển khai hoạt động phòng, chống
tác hại của thuốc lá
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh và thương tật, gây mất
khả năng lao động, tử vong sớm và trở thành gánh nặng kinh tế của xã hội. So
sánh với các nguy cơ khác, nguy cơ tử vong sớm so hút thuốc lá là rất cao. Một
nửa những người thường xuyên hút thuốc lá bị chết sớm do hút thuốc lá và một
nửa trong số này chết ở độ tuổi trung niên, mất khoảng từ 15 năm đến 20 năm
của cuộc sống. Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao
nhất trên thế giới. Trong khu vực các nước ASEAN, Việt Nam là quốc gia đứng
thứ 3 có số người hút thuốc lá cao nhất, sau Indonesia và Philippines.
Tháng 6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của
thuốc lá. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
47/2013/QĐ-TTg thành lập Quỹ PCTH thuốc lá. Thực hiện nhiệm vụ được quy
định trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ PCTH thuốc lá hỗ trợ
các Bộ ngành, các tổ chức Chính trị xã hội, các tỉnh, thành phố tăng cường công
tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Với sự hỗ trợ của Quỹ, công tác phòng
chống tác hại của thuốc lá đạt được các kết quả bước đầu khả quan. So với năm
2010, hiện nay, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới Việt Nam giảm (khoảng 2%); tỷ
lệ hút thuốc lá điếu của nam giới khu vực thành thị giảm được 6,5%. Đặc biệt tỷ
lệ hút thuốc thụ động tại nơi làm việc, trường học, một số nơi công cộng giảm
rõ rệt từ 12-15 %. Điều này cho thấy ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc và
nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng đang có những chuyển biến
tích cực.
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Tuy nhiên sau 6 năm thực hiện Luật, công tác phòng chống tác hại của
thuốc lá còn nhiều khó khăn.Thuế và giá thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn rất thấp
so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc hút thuốc vẫn xảy ra tại các
địa điểm công cộng. Luật PCTH thuốc lá có quy định cụ thể trách nhiệm của
Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức
liên quan để tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể
cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính đối
với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, tuy
nhiên cho đến nay công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc
lá còn chưa được chú trọng. Bên cạnh đó, gần đây trên thị trường xuất hiện một
số sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống, thường gọi là thuốc lá điện tử,
thuốc lá làm nóng. Các sản phẩm thuốc lá mới này cũng gây hại đến sức khỏe
con người.
Để tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện
cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc
lá, phấn đấu đến năm 2010, đạt mục tiêu đề ra trong Chính sách quốc gia
phòng, chống tác hại của thuốc lá, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
I. TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA
THUỐC LÁ
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc
lá, Luật PCTH thuốc lá:
a) Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống
tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan,
đơn vị và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và ý thức
tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuyên
truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các tổ
chức đoàn thể không hút thuốc lá; Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như:
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, truyền thông lưu
động, cung cấp tài liệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật PCTH thuốc
lá, các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.
b) Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế, tiến tới không sử dụng và
mời thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội.
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c) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ
biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá cho toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Nội dung
tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại
nơi làm việc; các địa điểm cấm hút thuốc, nghĩa vụ của người hút thuốc lá,
quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá
2. Thực thi nghiêm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy
định tại Điều 11 và Điều 12 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người
quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện
nghiêm quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục;
Nơi làm việc; trên các phương tiện giao thông công cộng; Khu vực trong nhà
của nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, bến tàu, bến xe, nhà ga, bến cảng và
các địa điểm trong nhà của các nơi công cộng khác.
b) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước
trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc
tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải đưa nội dung
phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định
không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, gương mẫu thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
d) Xử lý nghiêm các hành vi không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm
tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá của người
đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá.
đ) Các địa điểm cấm hút thuốc phải niêm yết/treo/đặt biển có chữ hoặc
biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát.
e) Phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác hành vi vi
phạm Luật PCTH thuốc lá thông qua fanpage, trang web hoặc đường dây nóng,
thư điện tử ...)
3. Tăng cường hoạt động kiểm soát kinh doanh các sản phẩm thuốc
lá:
a) Kiểm soát chặt chẽ sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước.
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b) Tăng cường thực thi nghiêm quy định cấm bán các thuốc lá tại các địa
điểm cấm hút thuốc lá, cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu
giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y
học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị
trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở
đó.
4. Tăng cường các biện pháp về thuế và giá thuốc lá để giảm nhu cầu
sử dụng thuốc lá.
Xây dựng phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt kết hợp giữa thuế theo tỷ
lệ và thuế tuyệt đối ở mức tối ưu giúp giảm tỷ lệ hút thuốc.
5. Tăng cường thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp
thị và tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá.
Xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức; các
hoạt động đăng tải thông tin về hoạt động tài trợ; hoạt động trưng bày sản phẩm
thuốc lá vượt quá số lượng bao, tút, hộp quy định theo Luật Phòng, chống tác
hại của thuốc lá.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đối với các Bộ, ngành:
1) Bộ Y tế:
Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng,
chống tác hại của thuốc lá.
Chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược,
chính sách, kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá;
Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của
thuốc lá;
Tổ chức bồi dưỡng và tăng cường nhân lực tham gia phòng, chống tác hại
của thuốc lá;
Tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại
địa điểm có quy định cấm và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại
của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
Nghiên cứu tình hình sử dụng, tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới
(thuốc lá điện tử, Shisha, thuốc lá làm nóng) và đề xuất chính sách phù hợp để
bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
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Nghiên cứu đề xuất thanh toán chi phí khám, tư vấn và điều trị cai nghiện
thuốc lá từ Bảo hiểm y tế.
2) Bộ Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường công tác thông tin
truyền thông về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật PCTH thuốc lá;
tuyên truyền, tập huấn cho phóng viên, biên tập viên, nâng cao năng lực truyền
thông phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ thông tin cơ sở.
Tăng cường thực thi quy định cấm quảng cáo thuốc lá và thuốc lá điện tử,
thuốc lá làm nóng, shisha trên internet và các xuất bản phẩm; có biện pháp kiểm
soát việc quảng cáo, phát hiện và xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo các sản
phẩm thuốc lá nói chung và các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử,
thuốc lá nung nóng trên internet.
Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin
về hoạt động tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên báo chí,
internet, xuất bản phẩm và các loại hình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
3) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Tổ chức đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá
và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể
thao, du lịch và đời sống gia đình; quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn
viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình;
Chỉ đạo tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại các sự
kiện văn hóa, thể thao, xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc. Lồng
ghép phong trào xây dựng Làng văn hoá - Sức khoẻ với xây dựng cộng đồng
dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào.
Hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá
trong xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn
hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
Chỉ đạo và tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm
quảng cáo thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, shisha,
thuốc lá làm nóng) trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trong các tác
phẩm sân khấu điện ảnh, tại các điểm bán thuốc lá. Xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm.
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4) Bộ Giáo dục và Đào tạo
Có trách nhiệm xây dựng nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá
và lồng ghép vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học, biên soạn các
tài liệu phù hợp để sử dụng trong các chương trình giáo dục ngoại khóa phù hợp
với các cấp học.
5) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có
trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức
mình và toàn xã hội không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng, chống tác
hại của thuốc lá.
6) Bộ Công an
Có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá
tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác
hại của thuốc lá.
Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức việc xử lý vi phạm đối
với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc, lồng ghép kiểm
tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc vào chương trình công tác kiểm tra
phù hợp.
Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và các Bộ ngành liên
quan tăng cường phòng, chống buôn lậu thuốc lá.
7) Bộ Công Thương
Tăng cường các biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc lá, phòng,
chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng,
chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Theo dõi tình hình hoạt động buôn lậu để
có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi nhập lậu, mua bán, kinh
doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha. Xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bán sản phẩm thuốc lá.
Công bố công khai sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu thuốc lá
để tiêu thụ trong nước của từng doanh nghiệp phù hợp với năng lực sản xuất và
nhu cầu của thị trường.
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8) Bộ Quốc phòng
Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức việc
xử lý vi phạm đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thuộc
khu vực biên giới và lĩnh vực được phân công phụ trách.
9) Bộ Tài chính:
Nghiên cứu, đánh giá tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với việc
giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, đề xuất lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với mặt hàng thuốc lá đến mức cần thiết theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế
giới để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.
Các Bộ, ngành tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại của
thuốc lá trong ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao,đôn đốc việc thực
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTH thuốc lá của các Sở, ban, ngành;
Tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá;
Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy
định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là hành vi hút thuốc
tại địa điểm có quy định cấm.
Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng ủy trong việc
triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước nhằm
nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân về PCTH
thuốc lá;
- Phân công, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các sở ban ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể trong tổ chức thực hiện
Luật PCTH thuốc lá.
- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng
chống tác hại thuốc lá của tỉnh với sự tham gia của Lãnh đạo UBND tỉnh làm
trưởng ban và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tại địa phương
trên cơ sở đó UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể nghiêm
túc triển khai thực thi Luật PCTH thuốc lá.
- Phân cấp, quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm
tra, giám sát và xử lý vi phạm cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực của tỉnh
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- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ban hành
kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm về PCTH thuốc lá
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác
hại thuốc lá ở tất cả các cấp, tập trung vào kiểm tra thực hiện các quy định về
địa điểm cấm hút thuốc, kiểm tra việc chấp hành quy định về mua bán, trưng
bày, quảng cáo sản phẩm thuốc lá.
- Ban hành kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá hằng năm của tỉnh và
chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban
hành kế hoạch triển khai hoạt động PCTH thuốc lá; Triển khai quyết liệt các
quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, trường học, trên các phương tiện
giao thông công cộng.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về PCTH của thuốc lá của các Sở ban, ngành, UBND cấp huyện, xã.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định cấm bán thuốc lá phía
ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ
thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế
dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh
giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.
- Phân công, bố trí nhân lực làm công tác quản lý nhà nước, tổ chức triển
khai, theo dõi thi hành pháp luật về PCTH thuốc lá. Tăng cường bồi dưỡng,
nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
về PCTH thuốc lá.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát, xem xét không
cấp giấy phép bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá.
- Mở rộng mạng lưới trung tâm tư vấn cai nghiện tại địa phương, trước
mắt là tại tất cả các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện chuyên khoa lao phổi,
Trung tâm y tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho các địa điểm
tư vấn cai nghiên thuốc lá để tư vấn, điều trị cho người nghiện thuốc lá.
- Tăng cường vai trò của các hội, đoàn thể địa phương trong công tác
tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân, để người dân hiểu rõ tác hại của
thuốc lá, giảm tỷ lệ người hút thuốc trong nhà, nơi công cộng đông người, bệnh
viện, trường học.
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Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có
trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo
hằng năm việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực
được phân công phụ trách về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:

THỦ TƯỚNG

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (2b).
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Nguyễn Xuân Phúc

