
Ngành công nghiệp thuốc lá 'vô tâm' cần phải dừng lại và chịu trách nhiệm 

 

Bangkok, ngày 29 tháng 5 năm 2018:  

Nếu như kỷ niệm Ngày Thế giới Không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới tập trung vào chủ 
đề 'thuốc lá và bệnh tim mạch' thì Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA)  nhấn 
mạnh sự vô tâm của ngành công nghiệp thuốc lá trước trách nhiệm với 7 triệu người chết mỗi 
năm trên toàn cầu, trong đó bao gồm nửa triệu người trong khu vực ASEAN. 

 

Bà Bungon Ritthiphakdee, Giám đốc điều hành của SEATCA cho biết: “Cốt lõi của vấn đề ở đây là 
ngành công nghiệp thuốc lá là một ngành công nghiệp phi nhân bản thu lợi nhuận từ việc sản 
xuất, quảng bá và bán các sản phẩm gây nghiện và gây ra tử vong sớm cho người sử dụng, chẳng 
hạn như bệnh tim mạch”. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ tăng cường các chính sách và 
biện pháp pháp lý để 'Ngăn ngành công nghiệp này lại nhằm ngăn chặn vấn đề'.” 

 

Dịch bệnh do ngành công nghiệp thuốc lá gây ra có thể ngăn chặn được nếu các chính phủ thực 
hiện tốt các nghĩa vụ của mình theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO (FCTC). 
'Môt ngành công nghiệp bình thường như những ngành công nghiệp khác' rõ ràng không phải là 
một lựa chọn thêm nữa. Chính phủ phải đẩy mạnh nỗ lực của mình để điều chỉnh chính sách của 
họ phù hợp với Công ước FCTC, như đánh thuế cao để làm cho sản phẩm thuốc lá trở nên khó 
mua, cấm tất cả quảng cáo và khuyến mại thuốc lá bao gồm quảng cáo tại điểm bán, thực hiện 
bao bì thuốc lá đơn giản với cảnh báo sức khỏe đồ họa lớn và thực thi quy định pháp luật yêu cầu 
100% địa điểm công cộng không có khói thuốc. 

 

Ngăn ngừa tử vong sớm do thuốc lá là một yêu cầu cấp thiết đối với sức khỏe cộng đồng. Chính 
phủ không nên bị đe dọa bởi chiến thuật gây lo lắng của ngành công nghiệp thuốc lá. Trong quá 
khứ đã ghi nhận nhiều chiến thuật lừa đảo và xảo quyệt mà ngành công nghiệp thuốc lá đã sử 
dụng để đe dọa, làm suy yếu hoặc triệt tiêu các biện pháp kiểm soát thuốc lá mạnh trên toàn thế 
giới. Ví dụ, các công ty thuốc lá tự trả tiền cho các nghiên cứu về thuốc lá lậu và sử dụng kết qủa 
này để chống lại việc việc tăng thuế thuốc lá ở nhiều quốc gia như Việt Nam và Philippines. Công 
ty thuốc lá Imperial Tobacco tiếp tục lừa dối chính phủ Lào bằng cách khai thác một hợp đồng 
đầu tư 25 năm không công bằng. Tại Singapore và Thái Lan, ngành công nghiệp này đang chống 
lại nỗ lực thực hiện bao bì thuốc lá đơn giản sau khi chặn được kế hoạch tại Malaysia. Tại 
Indonesia, các công ty thuốc lá chống lại tất cả các biện pháp kiểm soát thuốc lá để giữ cho đất 
nước này trở thành thiên đường lợi nhuận cho ngành công nghiệp này. 

 



Thêm tổn thất nữa, các công ty thuốc lá từ chối chấp nhận trách nhiệm đối với nhiều tác hại và 
cái chết mà sản phẩm thuốc lá của họ gây ra. Trong khi các ngành công nghiệp khác được yêu cầu 
phải trả tiền cho những thiệt hại gây ra cho cộng đồng và môi trường, ngành công nghiệp thuốc 
lá lý luận rằng rằng họ phải được miễn trách nhiệm giải trình. Đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc 
lá phải được dừng lại, chịu trách nhiệm và  chi trả chi phí cao cho những tổn hại mà họ gây ra cho 
người tiêu dùng và cho xã hội. 

 

“Xét về mức độ gây thiệt hại và tử vong, không có ngành công nghiệp nào có thể so sánh với 
ngành công nghiệp thuốc lá. Yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá phải trả chi phí điều trị các bệnh 
liên quan đến thuốc lá như là một sự thay đổi cuộc chơi và một bước tiến mới hướng tới sức 
khỏe cộng đồng tốt hơn và thực hiện trách nhiệm của các công ty này ”Bà Ritthiphakdee nhận 
xét. 

 

Việc sử dụng thuốc lá vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên toàn 
thế giới . Trong khu vực ASEAN, nơi một nửa số nam giới trưởng thành hút thuốc và nơi có 10% 
(125 triệu) người hút thuốc lá sống trên thế giới, các bệnh do thuốc lá gây ra giết chết khoảng 
500.000 người mỗi năm. Thuốc lá là sản phẩm hợp pháp duy nhất giết chết một nửa số người 
dùng khi được sử dụng đúng như dự định của các nhà sản xuất. 


