
Ngăn chặn sự can thiệp của công nghiệp thuốc lá vào chính sách y 

tế 

  

  
Được đăng ngày Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:11 

(TCT online) - Ngày 26/2, Liên minh kiểm soát thuốc lá khu vực Đông Nam Á (SEATCA) phối hợp cùng 

Tổ chức Health Brigde Canada tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Ngăn chặn sự can thiệp của ngành 

công nghiệp thuốc lá vào các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá”.  

  

 

  

Mặc dù là một trong số 180 quốc gia trên thế giới tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ 

chức y tế Thế giới (WHO) từ năm 2005, nhưng cho đến nay, việc ngăn chặn tác hại của thuốc lá tại Việt 

Nam chưa đạt được nhiều kết quả. Theo đó, Việt Nam vẫn chưa triển khai thực hiện hướng dẫn Điều 5.3 

của WHO dẫn đến tình trạng nhiều năm nay ngành công nghiệp thuốc lá đã và đang tiếp tục can thiệp 

vào các chính sách y tế công cộng. Cụ thể, trong quá trình xây dựng Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, 

ngành công nghiệp thuốc lá đã có can thiệp làm thay đổi nội dung những điều khoản liên quan tới việc ra 

được những chính sách kiểm soát tiêu thụ thuốc lá hiệu quả. Tương tự, can thiệp của ngành công nghiệp 

thuốc lá vào quá trình xây dựng Luật sửa đổi Luật Thuế TTĐB đã khiến cho thuế suất được thông qua rất 

thấp so với  yêu cầu cần thiết.  
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Chính vì vậy, hội thảo lần này đã đưa ra các khuyến nghị thực thi Điều 5.3 của Công ước khung về kiểm 

soát thuốc lá, đồng thời đề xuất xây dựng hướng dẫn ứng xử cho các cơ quan chức năng/cá nhân trong 

khi cần phải tiếp xúc với ngành công nghiệp thuốc lá. Hội thảo cũng đề cập tới những vướng mắc trong 

thực thi Điều 5.3 Điều 5.3 của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá để tìm giải pháp ngăn cản sự can 

thiệp bảo vệ lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá. 
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