
 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hội thảoàさVaiàtròàcủa tổ chức xã hội dân sự trong vậﾐàđộng phát triển  

chính sách phòng chống tác hại thuốc l=àv<àrượu bia ở ViệtàNaﾏざ 

 

Với mục tiêu đẩy mạnh tiến trình phát triển chính sách theoàhướng xã hội hóa công tác phòng 

chống tác hại thuốc lá và lạm dụﾐgàヴượu bia ở Việt Nam, Liên minh Vậﾐàđộng Phát triển Chính 

sách Y tế dựa vào Bằng chứng Khoa học (EBHPD) phối hợp cùng với tổ chức HealthBridge 

Canada tổ chức hội thảo "Vai trò của tổ chức xã hội dân sự trong vậﾐàđộng phát triển chính 

sách phòng chống tác hại thuốIàl=àv<àヴượu bia ở ViệtàNaﾏ"àv<oàﾐg<┞àヱヴàth=ﾐgàΑàﾐăﾏàヲヰヱヵàtại 

Khách sạn Pullman, Hà Nội. 

Bà Phan Thị Hải,àPhﾙàCh=ﾐhàVăﾐàphﾘﾐgàChươﾐgàtヴｸﾐhàPhﾘﾐgàIhống tác hại (PCTH) của thuốc 

l=,àPhﾙàGi=ﾏàđốc Quỹ PCTH của thuốc lá, Bộ Y tế cho biết Việt Nam là mộtàtヴoﾐgàヱヵàﾐước có 

tỷ lệ nam giớiàtヴưởng thành hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ nam giớiàtヴưởng thành 

hút thuốIàl<àヴΑ,ヴ%,àIﾙàﾐghĩaàl<àIứ 2 nam giớiàtヴưởng thành ở ViệtàNaﾏàthｸàIﾙàヱàﾐgười hút 

thuốc. Trong khuàvựIàI=IàﾐướIàá“EáN,àViệtàNaﾏàl<àケuốIàgiaàđứﾐgàthứàンàIﾙàsốàﾐgườiàh́tàthuốIà
l=àIaoàﾐhấtà ふヱヵà tヴiệuàﾐgười), chỉà sauà Iﾐdoﾐesiaàv<àPhilippiﾐes.àTヴuﾐgàHｸﾐhàh<ﾐgàﾐăﾏàIﾙà tới 

ヴヰ.ヰヰヰàﾐgười tử vong do các bệﾐhàliZﾐàケuaﾐàđến sử dụng thuốc lá, gấp 3 lần số ﾐgười chết do 

tai nạn giao thông. 

Tヴoﾐgàkhiàđﾙàtheoàthống kê của Bộ Cﾚﾐgàthươﾐg,àViệtàNaﾏàIũﾐgàtヴở thành quốc gia tiêu thụ 

bia cao nhấtàĐﾚﾐgàNaﾏàãàv<àđứng thứ 4 ở châu Á chỉ sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc 

vớiàlượng tiêu thụ hơﾐàンàtỷ lít mỗiàﾐăﾏ. Tiêu thụ ヴượuàtăﾐgàhơﾐàΑ,ヵ%àIhỉ trong mộtàﾐăﾏ,àtừ 

63 triệuàlｹtàﾐăﾏàヲヰヱヲàlZﾐàgần 68 triệuàlｹtàﾐăﾏàヲヰヱン. 

Việc tiêu thụ thuốIàl=àv<àヴượu bia ở Việt Nam trong thờiàgiaﾐàケuaàﾐg<┞àI<ﾐgàtăﾐgàđ?àg>┞àヴa 

những gánh nặng không chỉ về tổn hại sức khỏeàIoﾐàﾐgười mà cả về kinh tế xã hội. Bên cạnh 

những gánh nặng về bệnh tật và tai nạﾐàthươﾐgàtｹIh giaàtăﾐg, còn phải kể đếﾐàﾐgu┞àIơàﾏất an 

ninh xã hội, bạo lực họIàđường, bạo lựIgiaàđｸﾐh,àI=Iàﾐgu┞àIơàvề ﾐghXoàđﾙiàﾐhưàﾏột hậu quả 

tất yếu củaàtăﾐgàIhiàphｹàkh=ﾏàIhữa bệnh hay mấtàﾐăﾐgàsuấtàlaoàđộﾐg,àkYoàtheoàđﾙàl<àgiaàtăﾐgà
áp lực lên quỹ an sinh xã hội. Năﾏàヲヰヱヲ,àﾐgười ViệtàNaﾏàđ?àtiZuàtốﾐàhơﾐàヲヲàﾐghｸﾐàtỷ đồng 

cho các sản phẩm thuốc lá, chiếm từ 5-10% tổng số chi tiêu của hộ giaàđｸﾐh.àTヴoﾐgàkhiàđﾙàIhià
phｹàđiều trị các bệnh ung thưàphổi, bệnh tim và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - chỉ là ba trong 

số 25 loại bệnh do hút thuốc lá gây ra, lên tới 23 nghìn tỷ đồﾐgàﾐăﾏàヲヰヱン. 

Bà Phan Thị HảiàIũﾐgàIhoàHiết luật phòng chống tác hại thuốIàl=àđượIàthﾚﾐgàケuaàv<oàﾐăﾏà
ヲヰヱヲàđ?àIﾙàﾐhữﾐgàt=Iàđộng nhấtàđịnh thông qua các biện pháp cắt giảm cung và cắt giảm cầu. 

Thực hiệﾐàđồng thời việIàtăﾐgàthuế, quản lý chặt kinh doanh thuốc lá, cấm quảng cáo và ghi 

nhãn in cảnh báo về tác hạiàđối với sức khỏe. Tuy nhiên hiện nay, giá và thuế thuốc lá còn 

thấp, việc tiếp cận mua thuốc lá còn dễ dàng trong giới trẻ v<àﾐgười thu nhập thấp. Tình hình 

vi phạm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tạiàđiểm bán lẻ còn phổ biếﾐ,àđặc biệt tại thành phố 



lớn. Bên cạﾐhàđﾙ,àﾐăﾐgàlực triển khai, quảﾐàlýàIhươﾐgàtヴｸﾐhàPCTHàIủa thuốc lá tại một số địa 

phươﾐgàIﾘﾐàhạn chế, kết quả thanh kiểm tra và xử lý vi phạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐhàtヴoﾐgàlĩﾐhàvực PCTH 

thuốIàl=àIhưaàđược thực hiệﾐàthường xuyên. Trên thị tヴường, xuất hiện các sản phẩm thuốc 

lá mớiàﾐhưà“hishaàv<àI=Iàloại thuốIàl=àđiện tử…àthuàh́tàthaﾐhàthiếuàﾐiZﾐàv<àﾐgười tiêu dùng. 

Những vấﾐàđề đﾙàl<àﾏột phầﾐàkhﾙàkhăﾐàv<àth=IhàthứIàđặtàヴaàđối với công tác phòng chống 

tác hại thuốc lá tại Việt Nam. 

Theo bà Phạm Thị Ho<ﾐgàáﾐh,àgi=ﾏàđốc tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam さChｹﾐhà
phủ Việt Nam cần phải có những chính sách hiệu quả trong kiểm soát thuốIàl=v<àヴượu bia bao 

gồm kiểm soát bán lẻ, mở rộng kiểm soát quảng cáo và khuyến mãi. Ngoài ra, chính sách về 

ﾏﾚiàtヴường không khói thuốIàđược xem là hiệu quả với phòng chống tác hại thuốc lá. Bên 

cạﾐhàđﾙ,àIần tăﾐgàIường giáo dục thanh thiếu niên về ﾐgu┞àIơàsức khỏe khi sử dụng thuốc lá 

ヴượuàHiaàtヴoﾐgàﾐh<àtヴườﾐgàv<àtヴZﾐàI=IàphươﾐgàtiệﾐàthﾚﾐgàtiﾐàđạiàIh́ﾐg.àNh<àﾐướIàIũng cần 

cân nhắIàđến việIàtăﾐgàthuế với các mặt hàng này, bên cạnh lợi ích tăﾐgàthuàﾐg>ﾐàs=IhàIﾘﾐ có 

tác dụng giảm tiêu dùng và các hệ lụ┞àliZﾐàケuaﾐàđối với cả ﾐgười sử dụﾐgàthường xuyên và 

khﾚﾐgàthườﾐgà┝u┞Zﾐ.ざ 

Mạﾐgàlưới các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay rấtàđaàdạng, từ các tổ chức chính trị 
xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu vậﾐàđộng chính 

sách và tổ chức tự thân xuất phát từ cộﾐgàđồng. Tuy nhiên hầu hếtàđối với công tác phòng 

chống tác hại thuốIàl=àヴượuàHiaàđềuàIhưaàIﾙàsự tham gia tích cực và hiệu quả.àTヴoﾐgàkhiàđﾙ,à
có rất nhiều hoạtàđộng về phòng chống tác hại thuốIàl=àヴượu bia mà các tổ chức có thể tham 

gia, từ việc hỗ trợ, cung cấp bằng chứﾐgàIhoàI=IàIơàケuaﾐàhoạIhàđịnh chính sách về tác hại do 

sử dụng thuốc lá và lạm dụﾐgàヴượu bia, đến việc thực hiện truyềﾐàthﾚﾐgàth́Iàđẩ┞àﾐgười dân 

tham gia thực thi chính sách tại cộﾐgàđồng, hay việc các tổ chức xã hội dân sự thực thi chức 

ﾐăﾐgàgi=ﾏàs=tà┝?àhội đối với hoạtàđộng của chính phủ và các doanh nghiệp về triển khai luật 

và chính sách phòng chống tác hại thuốIàl=,àヴượu bia. 

Ông Trần Tuấﾐ,àgi=ﾏàđốc Trung tâm Nghiên cứuàv<àĐ<oàtạo Phát triển Cộﾐgàđồﾐg,àtrưởng ban 

Thường trựcàH<ﾐhàđộng của EBHPD cho rằﾐgàさThực trạng của các tổ chức xã hội dân sự hiện 

nay là do thiếu một chiếﾐàlược tậpàtヴuﾐg,àIhưaàtạoàđượIàđầu mối tập hợp lựIàlượﾐgàv<àIhưaà
có chiếﾐàlược cùﾐgàthaﾏàgiaàv<àIùﾐgàh<ﾐhàđộng trong khu vực phòng chống tác hại thuốc lá, 

ヴượu bia. Quan trọﾐgàhơﾐàđﾙàl<àthiếu nguồn tài chính ổﾐàđịﾐhàđảm bảo sự tham gia bền vững 

của các tổ chức này. Việc cần làm ngay bây giờ đﾙàl<àtruyền thông tha┞àđổi nhận thức, xác 

định vai trò của các tổ chức XHDS trong phòng chống tác hại thuốIàl=,àヴượu bia. Bản thân các 

tổ chức XHDS phải nhận thấy sự cần thiết phải liên kết, liên minh với nhau, tạo khung chiến 

lượIàh<ﾐhàđộng cụ thể với thuốIàl<àv<àヴượuàHiaàtヴoﾐgàgiaiàđoạn 2015 – 2016. Về phía chính 

phủ, không chỉ dừng lại ở việIàth́Iàđẩy sự tham gia của các thành phần xã hội cùng với nhà 

ﾐước thực thi luật và chính sách phòng chống tác hại thuốc lá và lạm dụﾐgàヴượu bia, mà cần 

tiếﾐàđếﾐàIﾙàđược mộtàIơàIhế tài chính dành riêng cho hoatàđộng của các tổ chức xã hội dân 

sự tヴoﾐgàlĩﾐhàvực này. Chẳng hạﾐ,àIơàIhế phân bổ quỹ phòng chống thuốc lá, phòng chống 

lạm dụﾐgàヴượu bia, tヴoﾐgàđﾙ trích một tỷ lệ nhấtàđịnh dành cho các tổ chức xã hội dân sự thực 

hiện các sáng kiến phòng chống tác hại thuốIàl=,àヴượu bia.ざ 

B<àBuﾐgoﾐàRitthiphakdee,àgi=ﾏàđốc Liên minh Kiểm soát thuốIàl=àĐﾚﾐgàNaﾏàãàふ“EáTCáぶàIhiaà
sẻ kinh nghiệm của các tổ chức xã hội dân sự làm việIàtヴoﾐgàlĩﾐhàvực phòng chống tác hại 



thuốIàl=àv<àヴượu bia ở Thái Lan: さNăﾏàヲヰヱヴ,àﾐguồn thu cho quỹ ThaiHealth từ thuế phụ thu 

đối với các sản phẩm thuốIàl=àv<àヴượu bia ở Th=iàLaﾐàước tính lên tới 150 triệuàU“D.àTヴoﾐgàđﾙà
ngoài 90% ngân quỹ dành cho các tài trợ chỉ địﾐhàliZﾐàケuaﾐàđến vấﾐàđề nâng cao sức khỏe và 

dành cho các mụIàtiZuàđịﾐhàhướng chiếﾐàlược thì có khoảng 10% tài trợ mở dành cho cộng 

đồng tham gia vào sáng kiến nâng cao sức khỏe.àĐâ┞àIũﾐgàl<àIơàhội dành cho các tổ chức xã 

hội dân sự hoạtàđộﾐgàtヴoﾐgàlĩﾐhàvực phòng chống tác hại thuốIàl=àv<àヴượuàHia.ざ 

Để đẩy mạnh hoạtàđộng phòng chống tác hại thuốc lá và lạm dụﾐgàヴượu bia,àI=Iàđại biểu hội 

thảo thống nhất vớiàđịﾐhàhướng các tổ chức xã hội dân sự trong thời gian tới tiến hành vận 

động chính phủ theoàhướng, bên cạnh phát triển chính sách kiểm soát chặt chẽ hơﾐàđối với 

tiêu thụ các sản phẩm thuốc l=àヴượu bia, cần tạoàﾏﾚiàtヴường rộng mở về IơàIhế và tài chính 

cho các tổ chức XHDS cùng tham gia, với nguồn kinh phí ổﾐàđịnh trích từ thuế thuốIàl=,àヴượu 

bia. 

Hội thảo diễn ra với sự góp mặt củaàΑヰàđại biểuàđến từ các bộ Haﾐàﾐg<ﾐhàﾐhưàỦy ban các vấn 

đề xã hội của quốc hội; Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Cục khoa học công nghệ v<àđ<oàtạo, 

Bộ Y tế; các tổ chức quốc tế ﾐhưàTổ chức Y tế thế giới (WHO), Hiệp hộiàáﾐàto<ﾐàđường bộ toàn 

cầu (GRSP) IùﾐgàI=Iàtヴườﾐgàđại họIàY,àđại học Y tế Công cộng và các trung tâm, viện nghiên 

cứu, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức XHDS tヴoﾐgàﾐước và quốc tế,àI=IàIhu┞Zﾐàgiaàv<àIơà
quan thông tấn báo chí. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: 

Anh Bùi Mạnh Tiến, Cán bộ truyền thông 

Liên minh Vậﾐàđộng chính sách Y tế (EBHPD) 
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