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Cho phép tôi nhân dịp này được bày tỏ sự biết ơn về sự hợp tác thường 

xuyên và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO). Tôi cũng xin chúc mừng Chính phủ và Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng 6.81% 

năm 2017 và những tiến bộ không ngừng trong việc mở rộng diện bao phủ bảo 

hiểm y tế, hiện đã đạt trên 86% dân số.  

 

Tuy đạt được những thành tựu ấn tượng này, Việt Nam vẫn còn phải đối 

mặt với nhiều thách thức về y tế công cộng, đặc biệt là vấn đề già hóa dân số 

nhanh chóng và gánh nặng bệnh tật nghiêm trọng gây ra bởi các bệnh không 

lây nhiễm (BKLN) - hiện đã chiếm khoảng 73% tổng số trường hợp tử vong 

tại Việt Nam. Sử dụng rượu bia ở mức nguy hại là một yếu tố nguy cơ chính 

gây ra gánh nặng BKLN hiện  nay. Sử dụng rượu bia cũng là một nguyên nhân 

gây tai nạn giao thông, bạo lực và thương tích.  

  

Tiêu thụ rượu bia của người dân Việt Nam đứng ở mức rất cao so với 

các nước trong khu vực. WHO ước tính trung bình một người Việt Nam từ 15 

tuổi trở lên đã tiêu thụ lượng rượu bia tương đương với 8,3 lít cồn nguyên chất 

(quy đổi từ lượng rượu bia tiêu thụ) vào năm 2016 - mức tiêu thụ cao ngang 

với Thái Lan. Trong khi đó các nước khác trong khu vực tiêu thụ ở mức thấp 

hơn đáng kể, ví dụ: Mông cổ 7,4 lít, Trung quốc 7,2 lít, Cam pu chia 6,7 lít, 

Philippines 6,6 lít và Singapore 2 lít. Đồng thời, mức tiêu thụ rượu bia theo 

đầu người cũng đang có xu hướng tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Trong số 

nam giới có uống rượu bia, mức tiêu thụ đã tăng 15% vào năm 2015 so với 

2010. 
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Không chỉ gây ra tổn hại về sức khỏe, sử dụng rượu bia ở mức nguy hại 

còn gây ra những tổn thất to lớn về kinh tế và xã hội cho cho quốc gia và 

người dân. Sử dụng rượu bia là nguyên nhân gây ra cho khoảng 79 000 trường 

hợp tử vong sớm tại Việt Nam năm 2016. Ngoài ra, còn hàng trăm ngàn người 

khác phải vào viện điều trị  những căn bệnh do sử dụng rượu bia gây ra. WHO 

ước tính tổng thiệt hại kinh tế xã hội do sử dụng rượu bia gây ra mỗi năm tại 

Việt Nam tương đương khoảng 1,3% đến 3,3% tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP). 

 

Nhằm bảo vệ người dân và xã hội khỏi tác động tiêu cực do sử dụng rượu 

bia ở mức nguy hại, việc sản xuất, kinh doanh, khuyến mại, tiếp thị và tiêu thụ 

rượu bia cần được pháp luật điều chỉnh một cách chặt chẽ. Hiện nay, Việt Nam 

đã có một số quy định chủ yếu về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, tuy nhiên 

việc thực thi còn hạn chế và còn tồn tại nhiều khoảng trống về pháp luật trong 

phòng chống tác hại rượu bia. Việt Nam cần có một khung pháp luật tổng thể, 

một bộ luật, nhằm phòng chống  tác hại của rượu bia.  

 

WHO khuyến nghị thực thi những chính sách hiệu quả đã được kiểm 

chứng sau: 

• Chính sách về giá đối với rượu bia và đồ uống có cồn khác: Bằng 

chứng đã cho thấy tăng giá rượu bia (thông qua thuế) mang lại hiệu 

quả trong việc giảm tiêu thụ rượu bia ở mức có hại đối với người 

đang sử dụng nói chung và giới trẻ. Qua đó, sẽ giúp giảm số trường 

hợp tử vong do sử dụng rượu bia gây ra.  

• Hạn chế sự sẵn có của rượu bia: Chính sách này có thể bao gồm 

việc điều tiết mật độ điểm bán rượu bia thông qua việc cấp phép chặt 

chẽ; hạn chế thời gian được bán rượu bia; và quy định độ tuổi được 

phép mua hoặc sử dụng rượu bia. 

• Kiểm soát quảng cáo, khuyến mại, tài trợ: Hoạt động quảng cáo, 

khuyến mại, tài trợ rượu bia đặc biệt ảnh hưởng tới giới trẻ. Nhiều 

nghiên cứu đã chỉ rõ: giới trẻ bị tiếp xúc với quảng cáo rượu bia có 

nhiều khả năng bắt đầu uống rượu bia hoặc uống nhiều hơn. Một quy 

định kiểm soát chặt chẽ hoặc cấm quảng cáo rượu bia có thể làm 

giảm mức tiêu thụ, đặc biệt là ở giới trẻ và góp phần giảm tai nạn 

giao thông và bạo lực liên quan tới uống rượu.  

 

Đầu tư cho việc thực hiện các chiến lược phòng ngừa tác hại do sử dụng 

rượu bia sẽ mang lại lợi ích lớn cho xã hội. Theo một ước tính của WHO năm 

2018, mỗi Đô la đầu tư cho việc thực hiện các chiến lược hiệu quả nêu trên, lợi 

ích thu lại là 9,13 Đô la. 
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Với những lý do nêu trên, tôi trân trọng đề nghị Ngài ủng hộ xúc tiến 

việc trình dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia lên Quốc Hội cho 

đợt xem xét lần đầu vào tháng 10 năm 2018. Các điều khoản được đề xuất 

trong dự thảo luật hiện nay đều dựa trên kiến thức khoa học, bằng chứng về 

các biện pháp hiệu quả trong việc phòng chống tác hại của rượu bia và những 

khuyến cáo nên trên của WHO.  

 

Việc thông qua và thực thi thành công dự luật này sẽ góp phần giảm đáng 

kể gánh nặng về sức khỏe và kinh tế do sử dụng rượu bia gây ra cho người dân 

Việt Nam hiện tại và những thế hệ tương lai. Luật cũng sẽ góp phần giúp Việt 

Nam hiện thực hóa cam kết thực thi mục tiêu phát triển bền vững số 3.5 nhằm 

giảm 10% tỉ lệ sử dụng rượu bia ở mức nguy hại vào năm 2030.   

 

WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong công tác phòng chống tác 

hại rượu bia tại Việt Nam nhằm góp phần nâng cao sức khỏe và an sinh của 

người dân.  

 

Tổ chức Y tế Thế giới xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng nhất.  

Tiến sỹ - bác sỹ Shin Young-soo 

Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương 

[Đã ký] 

Manila, Philippines, ngày 12 tháng 7 năm 2018 


