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Với ấn phẩm lần thứ 4 này, một chuỗi bản đồ về phòng 
chống tác hại Thuốc lá khu vực ASEAN đã được thiết lập 
như một nguồn thông tin có giá trị trên 10 nước ASEAN, 
được trình bày dựa trên bối cảnh toàn cầu rộng lớn. 
Những thống kê phức tạp về nhiều khía cạnh của thuốc lá 
được trình bày theo một định dạng đơn giản, đầy màu sắc 
và những biểu đồ dễ hiểu chỉ trong một lần đọc.
Các dữ liệu được nghiên cứu tỉ mỉ và các tác giả dựa trên 
những nguồn dữ liệu khoa học xác thực, vững chắc, 
chẳng hạn như Tổ chức Y tế thế giới, Ngân hàng Thế 
giới, Atlas về nạn dịch thuốc lá toàn cầu, khảo sát GATS 
và thống kê chính thức từ các quốc gia.
Một trong những rào cản lớn nhất đối với hành động của 
chính phủ là quan niệm sai lầm cho rằng kiểm soát thuốc 
lá có thể gây hại cho nền kinh tế, và cuốn Atlas tập trung 
vào những thiệt hại kinh tế khổng lồ đến từ thuốc lá. 
Thực tế, phòng chống tác hại thuốc lá là cần thiết cho sự 
thịnh vượng cũng như sức khỏe của các quốc gia.
Cuốn Atlas giải thích cách thức mà ngành công nghiệp 
thuốc lá, các đồng minh, các nhóm bề mặt và vận động 
hành lang tiếp tục gây trở ngại cho các chính sách kiểm 
soát thuốc lá. Đáng lo ngại là chỉ có một nửa các nước 
ASEAN có quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn thực hiện 
Điều 5.3 Công ước Khung của WHO về bảo vệ các 
chính sách phòng chống tác hại thuốc lá khỏi sự can 
thiệp của ngành thuốc lá.
Indonesia giữ kỷ lục đáng buồn với 13 trường hợp ngành 
công nghiệp thuốc lá sử dụng các thách thức pháp lý 
chống lại chính sách của chính phủ - một con số không 
đáng tự hào, tiếp theo là Philippines với 11 trường hợp. 
Tuy nhiên, đây là phản ứng tất yếu của ngành này đối 
với việc hướng tới một thế giới không khói thuốc!

Indonesia luôn cần sự nhắc nhở đặc biệt về sự nghiêm 
trọng của dịch bệnh thuốc lá, ảnh hưởng của ngành công 
nghiệp thuốc lá, việc thiếu cam kết chính trị và khác biệt 
với các nước láng giềng, sự thất bại khó hiểu ở quốc gia 
này trong việc phê chuẩn Công ước Khung về phòng 
chống tác hại thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới (tính 
đến ngày xuất bản Atlas này). Một trong những mong 
ước lớn nhất của tôi với khu vực ASEAN là phiên bản 
thứ 5 của tập Atlas sẽ được chào đón bằng sự phê duyệt 
của Indonesia với Công ước Khung WHO FCTC.
Nhưng vấn đề phổ biến hơn là sự thiếu kinh phí trầm 
trọng cho việc phòng chống các tác hại của thuốc lá. 
Ngoại trừ Singapore, một số nước thậm chí vẫn chưa có 
cơ chế tài trợ của chính phủ cho việc phòng chống các 
tác hại của thuốc lá.
Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu. Các quốc gia 
đang nối tiếp nhau giới thiệu các biện pháp phòng chống 
tác hại thuốc lá bền vững, chẳng hạn như thuế thuốc lá 
được thiết kế để ngăn ngừa giới trẻ hút thuốc lá, các khu 
vực không khói thuốc, các biển cảnh báo cỡ lớn và hơn 
thế nữa.
Cuối cùng, cuốn Atlas này đưa ra một sự so sánh trực 
quan và nhanh chóng giữa các quốc gia, theo dõi các 
thay đổi kể từ ấn bản đầu tiên. Nó không chỉ là một 
tuyên bố về hiện trạng của đại dịch - mà còn phản ánh 
những thách thức và lời kêu gọi đến các nước trong khu 
vực để đẩy mạnh hành động.

Giáo sư Tiến sĩ Judith Mackay
Giám đốc, Tư vấn về phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Châu Á
Cố vấn cấp cao, tổ chức Vital Strategies

Lời tựa
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“…Cuốn Atlas này đưa ra sự so sánh trực quan và nhanh chóng giữa 
các quốc gia, theo dõi các thay đổi kể từ ấn bản đầu tiên. Đó không chỉ 
là một tuyên bố về hiện trạng của đại dịch - mà còn phản ánh những 
thách thức và lời kêu gọi đến các quốc gia trong khu vực để đẩy mạnh 
hành động. ”



Những người ủng hộ phòng chống tác hại thuốc lá ở 
ASEAN và toàn Châu Á Thái Bình Dương đang có 
những tiến bộ trong cuộc chiến chống dịch bệnh thuốc lá 
toàn cầu, nhưng chúng ta tiếp tục phải đối mặt với một 
kẻ thù ghê gớm - một ngành công nghiệp có hoạt động 
gây ra những ca tử vong sớm mà có thể phòng ngừa cho 
gần 7 triệu người trên toàn cầu.
ASEAN là nơi có 10% số dân trên thế giới hút thuốc và 
cứ 5 người thì có 1 người hút thuốc, đa phần bắt đầu hút 
thuốc từ trước 20 tuổi. Ngành công nghiệp thuốc lá ở các 
nước ASEAN tiếp tục thu về hàng tỉ USD hàng năm từ 
sản phẩm chết người này, để lại cho xã hội, và đặc biệt 
là những người nghèo chịu gánh nặng từ nghiện ngập và 
bệnh tật. Tại các nước ASEAN, gần 586 tỷ điếu thuốc lá 
được sản xuất vào năm 2016 và 1,327 tỷ điếu thuốc lá 
được người lớn tiêu thụ hàng ngày.
Ngành công nghiệp này tiếp tục sử dụng tất cả những 
công cụ họ có được để bảo vệ thị trường này và cản trở 
mọi nỗ lực của chúng ta nhằm giảm thiểu việc bán và 
tiêu thụ sản phẩm thuốc lá. Nhưng lợi nhuận khổng lồ 
mà họ thu được dường như chưa đủ, bởi ngành công 
nghiệp cố gắng lôi kéo các thế hệ trẻ vào cạm bẫy thuốc 
lá bằng cách giới thiệu những sản phẩm mới - thuốc lá 
điện tử với kiểu dáng đẹp và bóng bẩy, các sản phẩm 
thuốc lá nhiệt và rao bán những sản phẩm này như một 
“loại sản phẩm ít rủi ro” trong các cửa hàng hàng đầu 
của họ - một ngành công nghiệp đã được chứng minh là 
không đáng tin cậy.
Nhưng chúng ta có một giải pháp đáng tin cậy cho vấn 
đề này: Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của 
WHO (FCTC). Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát 
thuốc lá toàn diện theo WHO FCTC bởi các quốc gia đã 
ngăn chặn được nhiều ca tử vong và đẩy lùi mạnh mẽ 

những tác hại của việc sử dụng thuốc lá nhằm bảo vệ con 
người. Một số quốc gia ở ASEAN mở đường cho việc 
kiểm soát thuốc lá thông qua việc bảo vệ chính sách y tế 
công cộng khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp 
thuốc lá, hình thành cơ chế kiểm soát thuốc lá mạnh mẽ, 
thiết lập giải pháp tài chính hợp lí và sáng tạo khiến cho 
các sản phẩm thuốc lá ít phù hợp với túi tiền hơn và việc 
kiểm soát thuốc lá và y tế toàn cầu dễ đạt được hơn. 
Những biện pháp này đã kết hợp cùng các biện pháp 
khác để đóng góp đáng kể vào việc đạt được các mục 
tiêu vì sức khỏe cộng đồng của chúng ta.
Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy những gì đã đạt được 
tại các nước ASEAN và trên toàn thế giới, nhưng chúng 
ta không thể làm điều đó một mình. Chỉ khi được làm 
việc với những đối tác mạnh như SEATCA, chúng ta 
mới có thể đạt được chiến thắng cuối cùng trong cuộc 
chiến vì sức khỏe cộng đồng.
Các ấn phẩm như phiên bản mới nhất của Atlas Phòng 
chống tác hại Thuốc lá khu vực ASEAN là những công 
cụ quan trọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh thuốc lá 
toàn cầu của chúng ta. Chúng giúp đánh giá được những 
bước tiến của chúng ta, chỉ ra được những điểm yếu 
trong cách tiếp cận, lưu tâm và thận trọng trước sự thúc 
đẩy không ngừng của ngành thuốc lá, và tìm những cách 
thức mới để liên kết và phát triển nhằm bảo vệ sức khỏe 
của chúng ta và sức khỏe của các thế hệ tương lai.
Cuối cùng, xin được chúc mừng SEATCA đã đạt được 
một cột mốc quan trọng nữa trong hành trình chung 
hướng đến một thế giới không thuốc lá.

Tiến sĩ Hai-Rim Shin
Quyền giám đốc
Ban Bệnh không lây nhiễm và Sức khỏe
Tổ chức y tế thế giới 
Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương
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“Chúng ta cần phải tiếp tục xây dựng trên những thành tựu chúng ta đã 
đạt được ở ASEAN và trên toàn cầu, nhưng chúng ta không thể làm 
được điều đó một mình. Chỉ khi làm việc với những đối tác mạnh như 
SEATCA, chúng ta mới có thể đạt được chiến thắng cuối cùng trong 
cuộc chiến vì sức khỏe cộng đồng.”



Sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ về sức khỏe số một 
toàn cầu, là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây 
tử vong có thể phòng ngừa trên toàn thế giới. Việc sử 
dụng thuốc lá gây hại cho sức khỏe, sự thịnh vượng, chất 
lượng cuộc sống của người dân, cả người sử dụng và 
người không sử dụng thuốc lá, làm nghèo hóa các chính 
phủ và gia đình; gây thiệt hại về tăng trưởng kinh tế-xã 
hội cũng như môi trường và công bằng xã hội. Nói một 
cách khác, sử dụng thuốc lá hạn chế sự phát triển bền 
vững dưới mọi hình thức. 
Khu vực WHO Đông Nam Á (SEAR) là nơi sinh sống 
của một phần tư dân số thế giới. Có 246 triệu người hút 
thuốc lá và 290 triệu người sử dụng thuốc lá không khói 
ở WHO SEAR, khiến nó trở thành một trong những khu 
vực tiêu thụ thuốc lá lớn nhất thế giới, chiếm một phần 
tư số người hút thuốc và hơn 80% người dùng thuốc lá 
không khói trên toàn cầu.
Dịch bệnh thuốc lá được thúc đẩy bởi các chiến lược tiếp 
thị và sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. 
Ngành công nghiệp này cản trở những nỗ lực của chính 
phủ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các 
chiến thuật khác nhau. Tất cả họ đều tìm cách vận động 
và ngăn cản các chính phủ phát triển và thực thi các 
chính sách kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt nhằm giảm 
sử dụng thuốc lá. Được thông qua bởi tất cả các  Bên 
thành viên, Điều 5.3 Công ước Khung về Kiểm soát 
Thuốc lá của WHO (FCTC) cung cấp một loạt các 
khuyến nghị mà chính phủ có thể thực hiện để bảo vệ 
các chính sách của họ khỏi ảnh hưởng của ngành này.
 Tất cả các nước trong khu vực SEAR phải đối mặt với 

sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. Liên minh 
phòng chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) 
đã lập bản đồ về sự can thiệp của ngành công nghiệp 
thuốc lá ở ba nước SEAR - Indonesia, Myanmar và Thái 
Lan như một phần của khu vực ASEAN và dẫn chứng 
tương tự trong báo cáo Chỉ số can thiệp ngành của ngành 
công nghiệp thuốc lá với các ví dụ liên quan đến hoạt 
động can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá tại chín 
quốc gia trong khu vực ASEAN và xếp thứ hạng các 
quốc gia này. Chỉ số can thiệp của ngành công nghiệp 
thuốc lá có thể giúp các nhà hoạch định chính sách nhận 
ra khoảng trống trong việc thực thi Điều 5.3 và đưa ra 
hướng dẫn để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu 
quả. Quan sát cho thấy rằng ba nước SEAR phải đối mặt 
với sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá ở các 
mức độ khác nhau. Ngành công nghiệp thuốc lá tiếp cận 
các quan chức chính phủ thông qua những đề nghị hỗ trợ 
kỹ thuật và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp (CSR). Hầu hết các chính phủ chưa thiết lập các 
quy trình công khai khi giao dịch với ngành công nghiệp 
thuốc lá và các đại diện ngành này – đây chính là cản trở 
đối với nỗ lực thực hiện các chính sách phòng chống tác 
hại thuốc lá một cách hiệu quả.
Văn phòng khu vực Đông Nam Á của WHO sẵn sàng 
làm việc với các quốc gia thành viên và SEATCA để 
giải quyết sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá.

TS. Thaksaphon Thamarangsi
Giám đốc,
Phòng bệnh không lây nhiễm và sức khỏe môi trường, Tổ chức 
Y tế Thế giới, Văn phòng khu vực Đông Nam Á
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“Chỉ số can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá có thể giúp các nhà 
hoạch định chính sách nhận ra những khoảng trống trong việc thực thi 
Điều 5.3 và đưa ra hướng dẫn để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu 
quả. Quan sát cho thấy rằng ba nước trong khu vực Đông Nam Á đang 
phải đối mặt với sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá ở các mức 
độ khác nhau.”



Như những ấn bản trước, lần xuất bản thứ tư Atlas  
Phòng chống tác hại Thuốc lá của SEATCA tập trung 
vào khu vực ASEAN với những sự kiện, số liệu và thông 
tin hữu ích khác về tình trạng phòng chống tác hại thuốc 
lá ở các nước ASEAN. Cuốn tài liệu mô tả tính nghiêm 
trọng của vấn đề thuốc lá và nhu cầu cấp thiết đẩy nhanh 
việc thực hiện các biện pháp kiểm soát thuốc lá phù hợp 
với Công ước Khung về phòng chống tác hại thuốc lá 
của WHO. 
Chúng tôi rất vui khi những ấn bản trước đây của cuốn 
atlas đã được đón nhận nồng nhiệt, không chỉ bởi những 
người ủng hộ ở ngành y tế và đối tác ở các nước ASEAN 
mà còn trên toàn thế giới. Để làm nổi bật cả những tiến 
bộ đã đạt được của các nước ASEAN với những khoảng 
trống và thách thức còn tồn tại, cuốn atlas cập nhật này 
khẳng định cam kết của SEATCA sát cánh cùng các 
nước ASEAN trong cuộc chiến chống lại ngành công 
nghiệp thuốc lá luôn không ngừng đe dọa sức khỏe cộng 
đồng và sát cánh cùng nỗ lực của các quốc gia theo dõi 
việc thực thi các biện pháp phòng chống tác hại của 
thuốc lá nhằm bảo vệ, thúc đẩy sức khỏe và ngăn ngừa 
tử vong sớm. Do đó, sự thành công của những nỗ lực hợp 
tác của chúng tôi sẽ được thể hiện rõ nhất trong các 
phiên bản tương lai của atlas mô tả xu hướng giảm sử 
dụng thuốc lá và tác hại của thuốc lá nhờ các chương 
trình phòng chống tác hại của thuốc lá tăng cường ở mỗi 
quốc gia.

Như thường lệ, SEATCA cám ơn tất cả các đối tác của 
mình từ cả 10 quốc gia ASEAN và các văn phòng quốc 
gia TFI/WHO vì những đóng góp vô giá mà nếu không 
có những đóng góp ấy thì không thể có cuốn atlas này. 
Đồng tác giả của tôi, cô Tan Yen Lian, và tôi cũng cảm 
ơn tất cả các đồng nghiệp SEATCA là những người đã 
giúp chúng tôi cập nhật ấn bản này, cũng như sự khích 
lệ của Tiến sĩ Judith Mackay và hỗ trợ tài chính của Quỹ 
Bill và Melinda Gates cho SEATCA. Chúng tôi hy vọng 
phiên bản cập nhật này sẽ cung cấp nhiều tin tức và hữu 
ích như các ấn bản trước đây và chúng tôi hoan nghênh 
tất cả các góp ý và đề xuất để cải thiện hơn nữa trong ấn 
bản thứ năm vào năm 2020.
Bây giờ, hãy lật sang trang, đọc các thông tin để được 
khuyến khích bởi những thành công của chúng ta, và 
được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấu.

E. Ulysses Dorotheo, MD, FPAO
Giám đốc điều hành, SEATCA
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"... cam kết của SEATCA sát cánh cùng các nước ASEAN trong cuộc chiến 
không ngừng chống lại sức khỏe cộng đồng của ngành công nghiệp thuốc 
lá và sát cánh cùng nỗ lực của các quốc gia theo dõi việc thực thi các biện 
pháp phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm bảo vệ, thúc đẩy sức khỏe và 
ngăn ngừa tử vong sớm".



Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông Nam Á 
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Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông 
Nam Á (SEATCA) là một liên minh đa ngành của khu 
vực, hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong việc xây 
dựng và thực thi hiệu quả các chính sách phòng chống tác 
hại thuốc lá và dựa trên bằng chứng phù hợp với Công 
ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về phòng chống tác 
hại thuốc lá (FCTC).
Từ năm 2001, các chương trình của SEATCA đã góp 
phần đẩy mạnh phong trào phòng chống tác hại thuốc lá 
ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia, Indonesia, Lào, 
Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. 
Hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại các nước, các chiến 
lược của SEATCA là hỗ trợ xây dựng chính sách tiến bộ, 
tăng cường các nhóm làm việc về phòng chống tác hại 
thuốc lá ở mỗi quốc gia, cung cấp thêm bằng chứng trong 
nước để cải cách chính sách và gia tăng số lượng cũng 
như năng lực của những người ủng hộ phòng chống tác 
hại thuốc lá.
Trong những năm qua, những nỗ lực của SEATCA đã 
được công nhận trên toàn quốc cũng như trên toàn thế 
giới. SEATCA cũng đã gây dựng thêm các liên minh về 
phòng chống tác hại thuốc lá nhằm chia sẻ mô hình của 
SEATCA như là một nền tảng về thực tiễn và các bài học 
kinh nghiệm tốt nhất về phòng chống tác hại thuốc lá.

Tầm nhìn: “Hướng tới một ASEAN khỏe mạnh, bền vững và không thuốc lá”
Tôn chỉ: “Cùng hợp tác để bảo vệ cuộc sống thông qua đẩy mạnh thực thi hiệu quả 
Công ước khung về phòng chống tác hại thuốc lá ở các nước ASEAN"

 Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của SEATCA đối 
với hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong khu 
vực, WHO trao tặng SEATCA giải thưởng Ngày Thế giới 
Không thuốc lá vào năm 2004 và giải thưởng đặc biệt của 
Tổng giám đốc WHO năm 2014.

“SEATCA nổi lên như chất xúc tác quan trọng cho những 
tiến bộ đạt được trong phòng chống tác hại thuốc lá ở khu 
vực Đông Nam Á, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách và 
pháp luật.” 

 “Giải thưởng này công nhận những đóng góp rất có giá 
trị của SEATCA như là một liên minh khu vực đặc biệt là 
trong lĩnh vực thuế thuốc lá.  SEATCA là một chất xúc tác 
quan trọng và đi đầu trong cải cách thuế thuốc lá ở khu 
vực ASEAN, liên kết các bên liên quan và làm việc chặt 
chẽ với Bộ y tế và Bộ tài chính.”

Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông Nam Á (SEATCA):
thành viên nhóm
Tiến sĩ Ulysses Dorotheo, Giám đốc điều hành
Bà Bungon Ritthiphakdee, Cố vấn và nhà sáng lập 
Tiến sĩ Mary Assunta Kolandai, Cố vấn chính sách cấp cao
Tiến sĩ Domilyn Villarreiz, Quản lý chương trình không khói thuốc
Cô Tan Yen Lian, Quản lý kiến thức và thông tin
Cô Sophapan Ratanachena, Quản lý chương trình Thuế thuốc lá
Dr May Myat Cho, Quản lý chương trình quỹ sức khỏe bền vững
Cô Worrawan Jirathanapiwat,
Cô Jennie Lyn Reyes, Quản lý giám sát và đánh giá
Ông Pikasit Sitta, Quản lý hệ thống thông tin
Ông Wendell Balderas, Quản lý truyền thông
Cô Sumalee Wangchotikul, Cán bộ hành chính
Cô Supaporn Chiamchit, Cán bộ vận hành

Giới thiệu về SEATCA
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- Tiến sĩ Shigeru Omi, sau này là Giám đốc 
Khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổ chức Y tế 
Thế giới, 2004.

- Tiến sĩ Shin Young-soo, Giám đốc Khu vực 
Tây Thái Bình Dương, Tổ chức Y tế Thế giới, 
2014. 

Quản lý chương trình phi bình thường hóa ngành công nghiệp thuốc lá



Tiến sĩ Hajah Norhayati Haji Kassim, Trưởng Trung tâm Xúc tiến Y tế, Bộ y tế Brunei
Tiến sĩ Siti Rosemawati binti Haji Md Yussof, Cán bộ y tế cấp cao, Trung tâm Xúc tiến Y tế, Bộ y tế Brunei
Haji Amran bin Haji Ibrahim, Quyền Phó Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính, Brunei 
Haji Muhammad Faisal bin Haji Ahmad, Cán bộ y tế cấp cao, Phòng Thực thi Y tế, Bộ Y tế, Brunei

Tiến sĩ Yel Daravuth, Chuyên viên quốc gia, WHO TFI Cambodia
Tiến sĩ Mom Kong, Giám đốc điều hành, Phong trào sức khỏe Campuchia (CMH)

Tiến sĩ Widyastuti Soerojo, Chủ tịch Đơn vị đặc biệt về phòng chống tác hại thuốc lá, Hiệp hội Y tế công cộng Indonesia 
(IPHA), Indonesia
Tiến sĩ Nunik Kusumawardani, Trưởng Phòng phòng chống các bệnh không lây nhiễm và Phân hiệu nghiên cứu sức khỏe 
tâm thần Trung tâm nghiên cứu và phát triển Y tế Công cộng, Viện Nghiên cứu và Phát triển Y tế (NIHRD), Bộ Y tế, Indonesia
Tiến sĩ Abdillah Ahsan, Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh và Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế và Kinh doanh 
Hồi giáo, Đại học Indonesia 
Ông Mouhamad Bigwanto, Phó Tổng thư ký, Hiệp hội Y tế Công cộng Indonesia (IPHA), Indonesia

Tiến sĩ Maniphanh Vongphosy, Điều phối viên dự án SEATCA, Lào
Ông Douangkeo Thochongliachi, Cán bộ chuyên nghiệp quốc gia, WHO TFI Lào
Phonesathien Xayyalasy, Cán bộ kỹ thuật, Phòng xúc tiến Y tế và Vệ sinh, Bộ Y tế, CHDCND Lào 

Tiến sĩ Noraryana Hassan, Trợ lý Giám đốc Cấp cao, Ban Phòng chống tác hại Thuốc lá và Ban thư ký FCTC, Ban Kiểm 
soát Bệnh tật (NCD), Bộ Y tế, Malaysia
Tiến sĩ Norliana Ismail, Trợ lý Giám đốc Cấp cao, Ban Phòng chống tác hại Thuốc lá và Ban thư ký FCTC, Ban Kiểm 
soát Bệnh tật (NCD), Bộ Y tế, Malaysia

Tiến sĩ Mya Lay New, Phó Giám đốc ban các bệnh không lây nhiễm (NCD), Ban phòng chống Bệnh tật, Sở Y tế Công 
cộng, Bộ Y tế và Thể thao, Myanmar
Tiến sĩ U Than Sein, Chủ tịch, Qũy sức khỏe người dân, Myanmar

Tiến sĩ Cristina Galang, Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá, Cục phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế, Philippines
Cô Aurora Banda, Dịch vụ Truyền thông và Xúc tiến Y tế, Bộ Y tế, Philippines
Cô Rowena Sta. Clara, Phòng Thống kê, Chính sách Tài chính và Kế hoạch, Bộ Tài chính, Philippines
Cô Alexandra Leonardo, Phòng Thống kê, Chính sách Tài chính và Kế hoạch, Bộ Tài chính, Philippines 
Ông Melanio "Morick" Mauricio III, Điều phối viên nghiên cứu, Trung tâm Health Justice Philippines
Ông Ralph Emerson Degollacion, Quản lý dự án, Trung tâm Health Justice Philippines

Ông Chan Lit Fai, Trưởng Phòng lạm dụng chất gây nghiện, Ban Chương trình Y tế Dự phòng, Quỹ nâng cao sức khỏe, Singapore

Giáo sư Tiến sĩ Prakit Vathesatogkit, Thư ký điều hành, tổ chức Hành động về hút thuốc và sức khỏe (ASH), Thái Lan
Tiến sĩ Sarunya Benjakul Instructor, Phòng Giáo dục Y tế và Khoa học Hành vi, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Mahidol, Thái Lan
Tiến sĩ Pantip Chotibenjamaporn, Giám đốc, Phòng phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế công cộng, Thái Lan
Ông Rungsun Munkong, Chuyên gia Quan hệ Quốc tế cao Cấp, Quỹ nâng cao sức khỏe Thái Lan (ThaiHealth), Thái Lan

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Giám đốc, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam, Bộ Y tế, Việt Nam
Bác sĩ Phan Thị Hải, Phó giám đốc, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam, Bộ Y tế, Việt Nam
Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc, HealthBridge Foundation Canada, Văn phòng Việt Nam 
Bà Lê Thị Thu, Quản lý dự án cấp cao, HealthBridge Foundation Canada, Văn phòng Việt Nam 
Bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, Chuyên viên Quốc gia, Văn phòng Quốc gia của WHO tại Việt Nam

viii

Lời cảm ơn

Brunei:

Campuchia:

Indonesia:

Lào:

Malaysia:

Myanmar:

Philippines:

Singapore:

Thái Lan:

Việt Nam:

SEATCA xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đóng góp quý báu của tất cả đối tác trong quá trình chuẩn bị ra mắt cuốn Atlas Phòng 
chống tác hại thuốc lá khu vực Đông Nam Á ấn bản lần thứ 4 này.  Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn những người sau đây:

Hình ảnh:
Tiến sĩ Domilyn C. Villarreiz, Tiến sĩ Ulysses Dorotheo, Tiến sĩ Maniphanh Vongphosy, Ông Mouhamad Bigwanto, Cô Tan Yen Lian, 
Phong trào sức khỏe Campuchia (CMH), HealthJustice Philippines, Health Promotion Board, Singapore, Hành động chống hút thuốc 
lá và bảo vệ sức khỏe (ASH), Thái Lan, Văn phòng HealthBridge Foundation Canada tại Việt Nam và thu thập từ chương trình phi bình 
thường hóa ngành công nghiệp thuốc lá của SEATCA.



Sản xuất các sản phẩm giết chết khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm

Sản xuất các sản phẩm đặc biệt nhắm vào nhóm dễ bị tổn thương bao gồm 
thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em gái.

Vấn  đề
Sáng tạo cách thức mới          để bán sản phẩm có hại.



Sử dụng lao động trẻ em để sản xuất các sản phẩm thuốc lá.

Kiện chính phủ để làm suy yếu hoặc trì hoãn các biện pháp phòng chống tác hại 
thuốc lá trên toàn thế giới

Vấn  đề
Sáng tạo cách thức mới          để bán sản phẩm có hại.



3

% Thị phần (2016)

Malaysia

* Năm 2018, thị phần Độc quyền Thuốc lá 
Thái Lan đã giảm xuống còn 55% do thuế 
suất mới có hiệu lực vào tháng 9 năm 2017

CHDCND Lào 

Singa

Indonesi

British American Tobacco Cambodia Ltd    32.3
Huotraco International Ltd 31
Viniton Group Co Ltd 19
Japan Tobacco International  3.7
Các công ty khác  14

Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte Ltd  40
British American Tobacco Myanmar Service Ltd  24
Myanmar Japan Tobacco Co   18
Các công ty khác   18

Lao Tobacco Co Ltd    62
Lao-China Hongta Good Luck Tobacco Co Ltd 22
British American Tobacco Plc  2.5
Philip Morris International Inc   1.3
Các công ty khác   12.2

Philip Morris Fortune Tobacco Corp            65.1
JT International (Philippines) Inc           26.1
British American Tobacco (Philippines) Ltd    0.8
La Suerte Cigar & Cigarette Factory            0.1
Các công ty khác                                  8

HM Sampoerna Tbk PT            28.8
Gudang Garam Tbk PT           23.1
Djarum PT             13
Bentoel Internasional Investama Tbk PT   7.2
Nojorono Tobacco Indonesia PT          5
Philip Morris Indonesia PT          4.8
Gelora Djaja PT           0.7
KT&G Corp                            0.4
Các công ty khác           17

Vietnam National Tobacco Corp (VINATABA) 59.9
British American Tobacco Plc  26.9
Dong Nai Tobacco Co   7.2
Philip Morris International Inc  3.3
Japan Tobacco Inc   1.5
Các công ty khác   1.3

Philip Morris Singapore Pte Ltd     46.9
Japan Tobacco International (Singapore) Pte Ltd    25.2
British American Tobacco (Singapore) Pte Ltd    20.7
Nanyang Bros Tobacco Co Ltd     1
Các công ty khác      6

British American Tobacco (Malaysia) Berhad    57.1
JT International Tobacco (M) Sdn Bhd               24.2
Philip Morris (Malaysia) Sdn Bhd                  14.7
AKJ Marketing Sdn Bhd                   1.5
Các công ty khác                   2.5

Thailand Tobacco Monopoly    69.8*
Philip Morris (Thailand) Ltd     28
Japan Tobacco International   0.3
Các công ty khác           1.9 Campuchia

Myanmar

(%)

Philippin

Việt Nam

Thái Lan

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Brunei 

**Không thuốc lá sản xuất hay nhập khẩu.

Các công ty thuốc lá ở ASEAN
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Lợi nhuận từ các sản phẩm chết người
Chương 1

Trên thị trường thuốc lá thế giới, các công ty thuốc lá 
đa quốc gia (TTC) đang chuyển dịch từ các nước phát 
triển và nhắm mục tiêu vào những nước kém phát 
triển, nghèo hơn, nơi mà các biện pháp phòng chống 
tác hại thuốc lá kém nghiêm ngặt hơn. Các thị trường 
này có lượng nam giới hút thuốc cao đáng kể, nữ giới 
hút ít hơn. Năm 2018, tăng trưởng thị trường thuốc lá 
ở ASEAN dự kiến đạt tổng cộng 548 tỷ điếu thuốc lá 
bán ra, chủ yếu ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và 
Việt Nam.

Ba trong số năm công ty thuốc lá đa quốc gia lớn nhất 
thế giới - British American Tobacco (BAT), Philip 
Morris (PMI) và Japan Tobacco (JTI) kiểm soát thị 
trường thuốc lá ở một số nước trong khu vực ASEAN 
như Campuchia, Malaysia, Philippines và Singapore. 
Năm 2016, các nhà sản xuất thuốc lá ở 6 nước 
ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam) sản xuất gần 586 
tỷ điếu thuốc lá. Hai nước ASEAN (Indonesia và 
Philippines) nằm trong số 10 nhà sản xuất thuốc lá 
hàng đầu thế giới trong năm 2016.

Với nỗ lực để mở rộng sự có mặt của mình ở một số 
nước ASEAN, các công ty thuốc lá đa quốc gia đang 
tiến hành sáp nhập và liên doanh, dẫn đến tăng cường 
thị trường kiểm soát bởi một số công ty quốc tế. 
Philip Morris đã mua cổ phần tại các công ty thuốc lá 
địa phương ở Philippines và Indonesia. Nhãn hàng 
Imperial IB (trước đây là tập đoàn Imperial Tobacco) 
đã ký một hợp đồng liên doanh với Chính phủ Lào để 
tạo thành Công ty TNHH Thuốc lá Lào (LTL). Các 
doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước là những nhà 
sản xuất hàng đầu tại Thái Lan (Tobacco Authority 
of Thailand, trước kia là Tobacco Monopoly - TTM) 
và Việt Nam (Tổng công ty thuốc lá Việt Nam - 
VINATABA). PMI có nhiều cơ sở sản xuất đặt tại 
các nước ASEAN nhất (17/46), trong khi JTI, BAT 
và IB vận hành tương ứng sáu, bốn và hai cơ sở sản 
xuất ở các nước ASEAN.

Ngành công nghiệp thuốc lá đã kiếm được lợi nhuận 
hàng tỷ Đô la Mỹ từ việc bán thuốc lá ở ASEAN với 
kết hợp lợi nhuận của top bốn công ty thuốc lá đa 
quốc gia hàng đầu (PMI, BAT, JTI, ITG) ước tính là 
27 tỷ Đô la Mỹ trong năm 2017.

Thị phần của các công ty thuốc lá trên thị trường toàn cầu, 2016

Philip Morris International (PMI)
14%

Trong thập kỷ qua, 5 công 
ty thuốc lá đa quốc gia lớn 
nhất thế giới (Tập đoàn 
thuốc lá quốc gia Trung 
quốc, Philip Morris 
International, British 
American Tobacco, Japan 
Tobacco International and 
Imperial Tobacco) đã 
thống trị thị trường thuốc 
lá toàn cầu 
(80% trong năm 2016).

Japan Tobacco International (JTI)  
8%

Imperial Brands 
(trước là Imperial Tobacco) 
4%

British American Tobacco (BAT) 
11%

Khác 20%

China National Tobacco 
Corporation (CNTC)
42%
[Chủ yếu ở Trung Quốc]
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Lợi nhuận ngành thuốc lá trên thị trường toàn cầu (2017)

Philip Morris
International (PMI)

British American 
Tobacco (BAT)

Japan Tobacco 
International (JTI)*

Imperial Brands 
(trước là Imperial Tobacco Group)*

Lợi
 nh

uậ
n U

SD
 (t

ỷ)

Các công ty thuốc lá đa quốc gia lớn củng cố quyền lực ở ASEAN

Japan Tobacco 
(JT) 

TTCs      Năm      Mua lại và sáp nhập 
Tập đoàn Thuốc lá Nhật Bản mua lại tài sản của Tập đoàn Mighty (bao gồm mạng lưới phân phối, 
thiết bị sản xuất, hàng tồn kho và sở hữu trí tuệ) với 46,8 tỷ PHP (936 triệu USD). Trở thành công ty 
thuốc lá số 2 ở Philippines.

2017

Philip Morris 
International 
(PMI) 

Philip Morris Philippines Manufacturing Inc 
sáp nhập với Fortune Tobacco Corp vào 2010 
với tên gọi là PMFTC Inc. Trở thành công ty 
thuốc lá số 1 tại Philippines.

2010

British American 
Tobacco (BAT)

BAT mua lại PT Bentoel Internasional Investama Tbk với giá 494 triệu USD và trở thành công ty thuốc 
lá số 4 ở Indonesia.

2009

Imperial Brands Imperial Tobacco (nay là Imperial Brands), thông qua công ty con, Coralma International (một công ty 
của Pháp) và S3T Pte Ltd (một công ty Singapore) đã tham gia liên doanh với Chính phủ Lào để thành 
lập Công ty TNHH Thuốc lá Lào (LTL) cho phép nhà đầu tư nước ngoài được hưởng đặc quyền thuế và 
lợi ích đặc biệt. Trở thành công ty thuốc lá số 1 ở Lào.

2001

2017 Japan Tobacco mua lại Karyadibya Mahardhika (KDM) và nhà phân phối của nó, PT. Surya Mustika 
Nusantara (“SMN”) với 677 tỷ USD. Trở thành công ty thuốc lá lớn thứ 6 ở Indonesia.

Philip Morris International đã mua cổ phần kiểm soát tại nhà sản xuất thuốc lá địa phương PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna với giá 5,2 tỷ USD vào năm 2005. Trở thành công ty thuốc lá số 1 tại Indonesia.

2005

“Giao dịch này vô cùng thích hợp về mặt chiến lược cho 
hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhằm củng cố vai 
trò lãnh đạo ở khu vực Đông Nam Á.” 

Matteo Pellegrini, 
Chủ tịch  Phillip Morris khu vực Châu Á 2010,

đề cập đến việc sáp nhập 

Vận hành
Toàn cầu Châu Á 

Đặt tại

Vận hành

Đặt tại trên
Vận hành

Đặt tại trên

Vận hành

Đặt tại trên

46

32

42

55

 11
.5

4.1

 9.
19

2.3
2

*Không có số liệu lợi nhuận Châu Á

 Các cơ sở sản xuất thuốc lá Quốc gia

37*

70

3.8
8 

51

160

2.5
1
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PMI ở
32 nước

Philip Morris International (PMI) điều hành 46 cơ sở sản xuất ở 32 quốc 
gia khác nhau, sản xuất và bán hơn 800 tỷ điếu thuốc với 7 tỷ lợi nhuận 
ròng trong năm 2016. Khoảng 17 trong số 46 cơ sở sản xuất ở các nước 
ASEAN. Các công ty thuốc lá khác bao gồm JTI, BAT và IB đã vận hành 
tương ứng ở sáu, bốn và hai cơ sở sản xuất ở một số nước ASEAN. 

*Philip Morris Malaysia (PMM) đã thông báo ngừng hoạt động nhà máy tại Malaysia vào năm 2012 và hiện đang vận hành nhà máy Cast Leaf ở 
Seremban, sử dụng bụi và thân cây thuốc lá để sản xuất thuốc lá hoàn nguyên sử dụng như một trong những thành phần pha trộn trong chế 
biến sơ cấp ở các trung tâm sản xuất PMI trên toàn thế giới. Cơ sở xuất khẩu 100% này là lớn nhất thế giới của PMI và các sản phẩm được xuất 
khẩu tới các doanh nghiệp PMI trên toàn cầu.

Ở Philippines, PMI có một kho lá thuốc lá ở Khu cảng tự do Subic Bay và một cơ sở sản 
xuất ở Khu công nghiệp hàng đầu Philippines và được miễn thuế thu nhập (ITH) cho bốn 
(4) đến tối đa tám (8) năm; sau thời hạn ITH, miễn trừ từ thuế quốc gia và địa phương với 
thuế suất đặc biệt chỉ 5% trên tổng thu nhập; và miễn thuế phí đối với các thiết bị, phụ 
tùng, vật tư vốn nhập khẩu.

Indonesia

Malaysia

Philippines

CHDCND Lào

Myanmar

Việt nam

Campuchia

Philip Morris 
International (PMI)

Dopok
Bantul
South Pandaan
Pandaan
Ngoro
Kertosono
Malang
Surabaya
Bojonegoro
Cepu 
Blora
Mranggen
Bekasi

Seremban*

Tanauan
Marikina

Tp. Hồ Chí Minh

Japan Tobacco 
International (JTI)

Jakarta Selatan

Kuala Lumpur

Malolos

Yangon

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

Imperial Brands 
(IB)

Rosario, Cavite

Vientiane

British American Tobacco 
(BAT)

Jakarta Selatan

Kuala Lumpur

Yangon

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

6

Nước                                                                                  Các cơ sở sản xuất thuốc lá ở ASEAN

Đừng để 
ngành công 
nghiệp thuốc 
lá lừa dối
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Indonesia và Philippines: Sản xuất lá thuốc lá (2010 - 2017)

Sản xuất thuốc lá điếu ở ASEAN (2016)

Thái Lan
36,143

Singapore
6,698

Philippines
84,963

Việt Nam
106,848

Indonesia
342,000

Philippin

(Triệu kg)

(Triệu điếu)

250

200

150

100

50

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

135,678,000

214,524,000
226,704,000

164,448,000

67,864,901 68,726,727
51,946,673 56,455,000 51,024,000

195,260,000 197,507,000 196,154,000
Indonesia

Malaysia
9,422



Trong năm 2016, hơn 5,5 nghìn tỷ điếu thuốc lá đã được bán ra cho hơn một tỷ người hút thuốc trên toàn 
thế giới - 61,4% lượng thuốc lá được bán ở năm quốc gia tiêu thụ thuốc lá lớn nhất là Trung Quốc, 
Indonesia, Nga, Mỹ và Nhật Bản. Giá trị bán lẻ thuốc lá năm 2016 là 683,4 tỷ USD

Thông tin 
tóm tắt
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2 quốc gia ASEAN nằm trong top 10 thị trường thuốc lá hàng đầu thế giới theo sản lượng (2016)

* Philip Morris Malaysia (PMM) vận hành nhà máy Cast Leaf tại Seremban.
** Singapore là trạm trung chuyển toàn cầu chính. Japan Tobacco International (Singapore) Pte Ltd và Philip Morris Singapore Pte Ltd là nhà phân phối 
và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá.
*** Công ty Thuốc lá Sài Gòn (BAT) và VinasaTobacco Joint (PMI) là các công ty liên doanh sản xuất Dunhill, 555, Pall Mall (cho BAT) và Marlboro (đối với PMI).

Xuất nhập khẩu thuốc lá điếu ở ASEAN (2016)
(Triệu điếu)
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* Không bao gồm thuốc cuốn tay.
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Chương 1: Lợi nhuận từ các sản phẩm chết người
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Sản lượng bán thuốc lá ở khu vực ASEAN (2011 - 2021)

Hơn sáu nghìn tỷ điếu thuốc gây ung thư được 
sản xuất hàng năm trên toàn thế giới, gấp ba 
lượng sản xuất hàng năm vào những năm 1960

Ở ASEAN,
550  tỷ điếu thuốc gây ung thư 
được bán trong năm 

Các nước ASEAN có lượng bán thuốc lá cao nhất: Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam

Campuchia CHDCND Lào Malaysia Myanmar Singapore

Lượng thuốc lá bán ở Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore 

Indonesia Philippines Thái Lan Việt Nam(Triệu điếu)

279,600
302,500 308,300 314,312 320,400 316,075 311,334 306,352 301,144 295,724 290,105

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

82,620 83,481 85,301 70,370 73,889 76,251 79,682 83,666 79,483 81,470 83,914

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

15,000

(Triệu điếu)

12,000

9,000

6,000

3,000

0 

13,772 13,646

5,456 6,438 8,561 8,989 9,349 9,629 9,889 10,126 10,339

13,064 12,960

11,417 10,047 10,147 10,239 10,300 10,352 10,372

4,960 7,854

Thông tin 
tóm tắt
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Nguồn mua thuốc lá điếu phổ biến nhất ở ASEAN 

68.4

28.8
17.6

79.8

Indonesia
(2011)

79.6

6.5

Malaysia
(2011)

96.4

Philippines
(2015)

79

19

Thái Lan
(2017)

Việt Nam
(2015)

Cửa hàng tạp hóa Chợ truyền thốngCửa hàng tiện ích/kiosk/siêu thị
*2,8 bao gồm cả cửa hàng miễn thuế và ở nước ngoài, hàng xách tay và bất kỳ nguồn nào được chỉ định khác.

Quán trà/bán dạo

34.5

10.5

Campuchia
(2014)

52.8

(%)

Cửa hàng thực phẩm/Hàng rong Khác

16.6

64.3

Singapore
(2013)

CHDCND Lào
(2015)

77.1

0.2 0.1

17.9

3.8

19.1

0.1

Số điểm bán thuốc lá tại một số nước ASEAN
Nước     Số người hút      Điểm bán lẻ thuốc lá*  Số điểm bán lẻ trên 10.000 người hút      Số bác sỹ trên 10.000 người**

Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thái Lan

Việt Nam

65,188,338
4,991,458

16,500,000
345,000

10,676,361
15,600,000

2,500,000
80,000

694,821
4,617

870,000
303,333***

383
160
421
134
815
194

2
12
12
20
4

12

* Không tính những cửa hàng bán rong. Ở Indonesia, các nhà cung cấp đường phố chiếm 50% doanh số bán thuốc lá
** Bảng 8: Kết quả y tế trong Báo cáo phát triển con người 2016. Có tại: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
*** Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo có hơn 70.000 nhà bán lẻ thuốc lá.

2.8*

Indonesia: Sản lượng thuốc lá sản xuất theo loại (2010_2017)
(Tỷ điếu) 
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50,000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Thuốc Kretek 
Bằng máy (SKM)

Thuốc Kretek
 bằng tay (SKT) 

179,713
202,611 212,682

237,216

90,571

18,113

96,535 93,269

18,669 19,810 20,724 19,662Lo 20,070 18,677 16,743

250,193 255,330 252,247 251,550

87,945 74,661 72,690 70,803 68,046

Thuốc trắng 
bằng máy (SPM)
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Cơ cấu thị trường và các kênh phân phối thuốc lá ở ASEAN

Campuchia
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23
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Singapore Thái Lan Việt Nam
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1.62.8
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19
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0.9

21.6
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0.2
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0.1

19
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11.9

36.1

11.5 10.1
12.1

6.2
9.9

33.9

6.3
3.1 2.4

4.5
0.7 0.2

9.7 9.0 8.7

67.8

3.9

(%  lượng bán lẻ)

Cửa hàng tiện ích
Nhà bán lẻ 
Siêu thị lớn

Siêu thị
Chuyên thực phẩm/đồ uống/thuốc lá 
Cửa hàng tạp hóa nhỏ độc lập 

Đại lý thuốc lá 
/ ki ốt
Bán dạo đường phố

Tạp hóa (nhà thuốc) và những cơ sở 
khác
Kênh không bán lẻ

Bán tại các quấy bar
Khách sạn/nhà hàng/bars
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Khoản tài trợ CSR ít ỏi của ngành công nghiệp thuốc lá ở ASEAN so với lợi nhuận và thù lao cho CEO của họ 

Các hoạt động CSR của Philip Morris International ở ASEAN (2011 - 2017)

Để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và tách khỏi các sản phẩm độc hại của mình, PMI đã tiến hành nhiều hoạt động trách nhiệm 
xã hội (CSR) trên toàn khu vực ASEAN. Indonesia (6.224.231 USD) và Philippines (1.870.373 USD) là hai quốc gia nơi PMI đầu 
tư nhiều nhất vào hoạt động CSR năm 2017. Cả hai quốc gia đều là thị trường thuốc lá quan trọng đối với PMI vì chiếm 33,6% và 
65,1% tổng thị trường ở Indonesia và Philippines.
 
Ngoại trừ JTI, các giám đốc điều hành (CEO) của ba công ty thuốc lá xuyên quốc gia (TTC) khác đã được trả thù lao nhiều hơn trong 
năm 2017 so với năm trước, phản ánh sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty này. Chỉ riêng André Calantzopoulos, Giám đốc điều 
hành PMI, đã được trả thù lao nhiều hơn gấp đôi tổng chi phí của PMI cho các hoạt động CSR trong khu vực ASEAN năm 2017.

Những gì các Công ty Thuốc lá đa quốc gia chi cho các hoạt động CSR là ít ỏi so với khoản thù lao trả cho các giám đốc điều hành 
hàng đầu của họ.

PMI đã giảm nhẹ chi tiêu cho các hoạt động CSR ở khu vực ASEAN trong những năm gần đây. Hơn một nửa số tiền 
đầu tư được chuyển vào Indonesia với 6 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ các hoạt động CSR khác nhau bao gồm trao 
quyền cho phụ nữ, giáo dục, cứu trợ thiên tai và kinh tế. Nói chung, ít tổ chức được hưởng lợi từ quỹ từ thiện của PMI,  
trong số đó một số đã được nhận thường xuyên trong nhiều năm.

Che đậy bản chất của doanh nghiệp: Hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của PMI, BAT và JTI ở ASEAN 

Công ty Thuốc lá 
đa quốc gia
Philip Morris 
International (PMI) 

British American 
Tobacco (BAT) 

Imperial Brands 

Japan Tobacco 
International (JTI) 

André Calantzopoulos 

Nicandro Durante

Alison Cooper 

Mitsuomi Koizumi 

18.977 Triệu

15.301 Triệu

6.238 Triệu

1.287 Triệu

11.5 Tỷ

9.19 Tỷ

2.51 Tỷ

3.88 Tỷ

Giám đốc điều hành
(CEO)

Thù lao năm 2017
(USD) 

Lợi nhuận 2017 trên thị 
trường toàn cấu (USD)

Tổng chi cho các hoạt động CSR
ở ASEAN (USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9,219,921 10,200,285 12,532,016 8,158,148 8,635,951 8,561,072
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)
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,12
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6,4
24

,99
9

6,5
00

,00
0

1,406,105 1,876,676 1,764,273 1,870,373

5,8
52

,04
3

6,1
81

,79
6

6,2
24

,23
1

4,7
92

,01
6

5,9
94

,85
0

Tổng giá trị
Việt NamThái LanSingaporePhilippinesMalaysiaIndonesia

8,753,391

* Chi phí BAT cho các hoạt động CSR ước tính hơn 1,853 triệu USD. Không có báo cáo về tổng chi phí ở một số hoạt động CSR thực hiện từ năm 2013 đến năm 2017 .

8,753,391 (2017)

1,853,263 (2013_2017)*

Không có số liệu

4,921,697 (2012_2019)

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Phân bổ các hoạt động CSR của Philip Morris International ở ASEAN (2017)

1.000.000 USD
Khác

Chính phủ Lào tiếp tục bị thiệt hại về doanh thu do đã ký Thỏa thuận cấp phép đầu tư không công bằng (ILA) với ngành công nghiệp 
thuốc lá ngày 23 tháng 11 năm 2001. ILA cố định mức thuế suất thuốc lá theo tỷ lệ từ 15% đến 30% (giữ nguyên trong vòng 25 
năm) cho đến 2026 trong khi mà mức thuế suất tiêu chuẩn ở nước này là 55%. Luật thuế mới ở Lào được thực hiện trong năm 2016.  

CHDCND Lào: Thu ngân sách từ thuế thuốc lá và thất thoát thuế thuốc lá ở Lào

Doanh thu thuế thuốc lá và thất thoát thuế thuốc lá ở Lào (2002_2014)*

0
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15.00
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25.00

30.00

(Tr
iệu

 US
D)

6.059.933 USD
Tiếp cận giáo dục

75.000 USD
Thảm họa / cứu trợ khẩn cấp và dự phòng

1.168.963 USD
Cơ hội kinh tế, Trao quyền 
cho phụ nữ/tiếp cận giáo dục

449.495 USD
Cơ hội kinh tế Tổng chi phí CSR:

8.753.391 USD 

Doanh thu thuế thuốc lá Thất thoát thuế thuốc lá
* Không có dữ liệu doanh thu chính thức nào sau năm 2014.

Doanh thu thuế thuốc lá ròng của Chính phủ 
chỉ là 85,59 triệu USD với thiệt hại ước tính là 
89,22 triệu USD từ 2002 đến 2014. Nếu không 
chấm dứt ILA, chính phủ Lào sẽ tiếp tục chịu 
thiệt hại hơn nữa cho đến tận năm 2026.
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Chương 1: Lợi nhuận từ các sản phẩm chết người



Ngành công nghiệp thuốc lá ngấm ngầm phá 
hoại việc phòng chống tác hại thuốc lá ở 

ASEAN bằng các thách thức pháp lý 

Malaysia 

3 vụ kiện do Philip Morris Malaysia đệ đơn chông lại Bộ Y tế khi Bộ 
Y tế nước này phê duyệt quy định về giá bán lẻ, bác bỏ giá bán lẻ 
của hãng và yêu cầu tăng giá.

Indonesia 

Philippines 

13 vụ kiện đưa ra chống lại các biện pháp kiểm soát thuốc lá sau 
khi Luật Y tế 36/2009 được thông qua vào tháng 10 năm 2009. 
Những vụ này bao gồm cả phản đối Điều 113 của Luật về bản chất 
gây nghiện của thuốc lá, Điều 114 về bắt buộc in cảnh báo sức 
khỏe bằng hình ảnh và Điều 115 về thiết lập khu vực hút thuốc nhất 
định ở những nơi không hút thuốc.

Người nông dân tuyên bố Luật Y tế đã làm thiệt hại nghiêm trọng 
sinh kế của họ.

Ở cấp địa phương, 2 thành phố / huyện (Jakarta và Bogor) đã phải 
đối mặt với thách thức về tranh tụng chủ yếu là về Pháp lệnh Không 
Hút thuốc của Địa phương.

11 vụ kiện – trong đó có 2 vụ của Viện Thuốc lá Philippines, 4 vụ 
của Philip Morris, 4 vụ của Fortune Tobacco Corp, và 1 vụ của 
Mighty Corp chống lại chính phủ nước này về các biện pháp kiểm 
soát thuốc lá khác nhau bao gồm in cảnh báo sức khỏe bằng hình 
ảnh trên vỏ bao thuốc lá.
•  PMPMI, FTC, JTI, Mighty, La Suerte (5 vụ riêng lẻ) với Sở Y tế  
(SYT) về  AO 2010-13 yêu cầu thông tin sức khỏe bằng hình ảnh
•  PTI với SYT và FDA về quyền quy định các sản phẩm thuốc lá
•  PMFTC với SYT về khuyến mãi thuốc lá
•  PTI về tuyên bố dỡ bỏ quảng cáo ngoài trời
•  Các cá nhân được trả bởi PMFTC với MMDA về chính sách không 
khói thuốc 

8 vụ kiện chống lại các biện pháp phòng chống tác hại 
thuốc lá. Gần đây nhất, hãng Philip Morris Thái Lan cùng 
với các công ty thuốc lá khác bao gồm BAT và JT đã kiện 
chính sách tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình 
ảnh từ 55% đến 85% diện tích vỏ bao lên ở tòa án Dân sự 
quốc gia này

Thái Lan

14
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Quốc gia Các nhóm bề mặt và vận động hành lang ở ASEAN
Khu vực

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thái Lan

Campuchia

Indonesia

Philippines

Thái Lan

CHDCND Lào

Philippines

Thái Lan

Việt Nam

15

Ngành công nghiệp thuốc lá tập hợp và tài trợ các nhóm đại diện để chống lại các biện 
pháp kiểm soát thuốc lá ở cả cấp quốc tế và quốc gia. Hiệp hội người trồng thuốc lá quốc 
tế (ITGA) là một trong những nhóm này, đã vận động người nông dân trồng thuốc lá 
chống lại việc xây dựng các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá ở các nước ASEAN 
và chống lại việc thực thi FCTC đặc biệt là các điều 9, 10, 17 và 18. Các nhóm khác bao 
gồm hiệp hội bán lẻ và kinh doanh thuốc lá, hội các quán café hoặc các nhóm nghiên cứu 
chống lại việc xây dựng và thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Nhóm đại diện và nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp
thuốc lá chống lại các biện pháp kiểm soát thuốc lá Doanh nghiệp

Người bán lẻ

Nông dân

Cá
c n

hóm
nôn
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c h
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 hộ

i
sản
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Việt Nam

Diễn đàn của cộng đồng ngành công nghiệp thuốc lá Indonesia - Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI)** Liên 
đoàn kinh doanh thuốc lá, thực phẩm và nước giải khát - Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman (FSP 
RTMM-SPSI)

Liên minh người dân chống áp thuế (PCART) 
Hiệp hội các siêu thị Philippines (PASI)

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR)

Hiệp hội người trồng thuốc lá quốc tế (ITGA)

Hiệp hội người trồng thuốc lá Indonesia – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) 
Hiệp hội người trồng đinh hương Indonesia - Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI)
Hiệp hội người trồng và kinh doanh thuốc lá Magelang - Paguyuban Petani Pedagang Tembakau Magelang (P3TM)

Hiệp hội người trồng thuốc lá Kelantan (PITAS) 

Hiệp hội người trồng thuốc lá Philippines (PTGA)
Katipunang Manggagawang Pilipino Federation of Free Farmers (FFF)

HIệp hộI Người trồng, bảo vệ, kinh doanh thuốc lá Thái Lan 
Hiệp hội nông dân trồng thuốc lá (TFA)
Hiệp hội bảo vệ thuốc lá Chiangmai 
Hiệp hội trang trại thuốc lá Buroth Sukhothai
Hiệp hội trang trại thuốc lá Petchaboon Burley
Nông dân trồng thuốc lá Đông bắcThái Lan

Hiệp hội ngành công nghiệp thuốc lá Campuchia (ATIC)

Liên minh Hiệp hội Thuốc lá Indonesia – Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)
Liên đoàn của các nhà sản xuất thuốc lá trắng – Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) 
Liên đoàn doanh nghiệp của ngành công nghiệp thuốc lá Indonesia –Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)* 
Hiệp hội sản xuất thuốc lá - Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI)

Viện nghiên cứu Thuốc lá Philippines (PTI) 
Liên đoàn ngành công nghiệp Philippines (FPI)

Liên đoàn công nhân các doanh nghiệp thuốc lá nhà nước Thái Lan

Công ty TNHH Thuốc lá Lào

Hiệp hội Quản lý thuốc lá quốc gia (NTA) 

Doanh nghiệp thuốc lá nhà nước Thái Lan (TTM) 

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam (VTA)



*Liên đoàn các ngành công nghiệp thuốc lá kretek.
** Hiệp hội ngành công nghiệp thuốc lá quy mô nhỏ.
***Factasia.org (www.factasia.org) là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hồng Kông, quảng bá thuốc lá điện tử và các chiến dịch sử dụng thuốc lá điện tử, được 
tài trợ bởi Hiệp hội Thuốc lá điện tử Quốc tế Philip Morris (TVECA).
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Quốc gia Các nhóm đại diện và vận động hành lang ở ASEAN
Khu vực

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thái Lan

Việt Nam

Indonesia

Philippines

Thái Lan

Khu vực
CHDCND Lào

Malaysia

Cá
c n

hó
m 

kin
h d

oa
nh

Nhó
m n

gườ
i 

tiêu
 dù

ng
Nhó

m c
huy

ên 
gia

tư 
vấn

 ph
áp 

lý
Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN (US-ABC)
Hiệp hội sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN-IPA) 
Liên minh quyền sở hữu (PRA)
Hiệp hội thương hiệu quốc tế (INTA)

Cộng đồng hút thuốc lá đinh hương Indonesia - Komunitas Kretek
Liên minh cứu hộ Clove quốc gia - Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) 
Hiệp hội công ty thuốc lá Kudus - Persatuan Pengusaha Rokok Kudus (PPRK) 
Hiệp hội các công ty thuốc lá - Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO)
Diễn đàn truyền thông của các doanh nhân thuốc lá nhỏ - Forum Komunikasi Pengusaha Rokok Kecil (FKPRK)
Hiệp hội Vaporizer cá nhân Indonesia - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI)

Hiệp hội các chủ sở hữu quán cà phê Malaysia-Singapore (MSCSPGA)

Hiệp hội Phát triển Thuốc lá Thơm Philippines, Inc. (PATDA) 
Đại hội Công đoàn Philippines (TUCP)
Phòng Thương mại Hoa Kỳ của Philippines, Inc.

Hiệp hội thương mại thuốc lá Thái Lan (TTTA)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Cộng đồng người hút thuốc khôn ngoan – Komunitas Perokok Bijak (KOJAK)

Proyosi Inc

Nhóm chấm dứt thuốc lá Thái Lan (ECST) 
Cộng đồng người hút thuốc Thái

Factasia.org***

Nhóm Luật & Tư vấn Lào

Viện Dân chủ và Kinh tế (IDEAs)

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN



Người hút thuốc trên toàn thế giới 
(     - 945 triệu nam giới,    -180 triệu nữ giới)
300 triêu ở các nước phát triển,
800 triệu ở các nước đang phát triển

1.1 
Tỷ

Tử vong do sử dụng thuốc lá mỗi năm
Hơn 6 triệu người chết 

do sử dụng thuốc lá trực tiếp

890.000 người không hút thuốc chết 
do tiếp xúc với khói thuốc thụ động

7+ 
Triệu

Ảnh   hưởngThuốc lá là 
MỐI ĐE DỌA TOÀN CẦU

Thuốc lá là một SÁT THỦ THẦM LẶNG 
góp phần đáng kể vào BỆNH TẬT,

TỬ VONG và ĐAU KHỔ trên thế giới



Chi phí toàn cầu hàng năm cho chăm sóc y 
tế và giảm năng suất lao động liên quan đến 
thuốc lá
Gia tăng phí y tế và và gánh nặng bệnh tật do sử 
dụng thuốc lá 

Người trưởng thành hút thuốc sống trong đói nghèo 
trên toàn thế giới 
Hơn 10% thu nhập hộ gia đình chi cho các sản phẩm 
thuốc lá – có nghĩa là ít tiền hơn cho chi tiêu thực 
phẩm, giáo dục và y tế (ở các nước có thu nhập thấp)

226 
Triệu

1.4 ngàn
tỷ USD

Ảnh   hưởng

Hút thuốc lá không chỉ GÂY HẠI CHO SỨC KHỎE
 mà còn LÀM TRẦM TRỌNG HƠN TÌNH TRẠNG NGHÈO ĐÓI 

và gây NGUY HẠI cho xã hội, kinh tế và môi trường
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Tỷ lệ hút thuốc:
ở nam và nữ trưởng thành ở ASEAN

Nam        Nữ
Myanmar*
(2014)

Thái Lan
(2017)

Malaysia
(2015)

Singapore
(2017)

Campuchia
(2014)

Việt Nam
(2015)

CHDCND Lào
(2015)

Indonesia
(2013)

Philippines
(2015)

Brunei Darussalam
(2016)

* Nghiên cứu này dựa trên cuộc khảo sát dân số ở độ tuổi từ 25-64.

Tỷ lệ% người trưởng thành hút thuốc  

43.8% 8.4% 26.1%

50.8% 7.1% 27.9%

37.7% 1.7% 19.1%
45.3% 1.1% 22.5%

36.3% 3.7% 19.9%

41.9% 5.8% 23.8%

43% 1.4% 22.8%

21.1% 3.4% 12%

66% 6.7% 36.3%

32.9% 2.4% 16.9%

36,3%
dân số Indonesia 
hút thuốc

Ở ASEAN, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá 
cao nhất ở Indonesia (66%) và thấp nhất 
ở Singapore (21,1%). Tỷ lệ nữ hút thuốc 
đặc biệt cao (từ 5,8% đến 8,4%) ở 
Indonesia, Lào, Myanmar và Philippines. 

NHIỀU NHẤT
12%
dân số Singapore
hút thuốc

ÍT NHẤT
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Nghiện nicotine và thuốc lá
Chương 2

Sử dụng thuốc lá theo khu vực

Tây Âu 9% 

Châu á TBD 64% 

ASEAN có 122 triệu
người trưởng thành hút thuốc,
một nửa trong số đó ở Indonesia.

Tổng dân số ASEAN:
632.812.000 (2016)

Khu vực ASEAN chiếm 10% số người 
hút thuốc trên thế giới

Phân bố số người trưởng thành hút 
thuốc ở các nước ASEAN

2016Bắc Mỹ 5% 

Trung Đông &
Châu Phi 9% 

Mỹ la tinh 3% 

Đông Âu 10% 
Châu Úc 0% 

Trên thế giới có hơn 1,1 tỷ người hút thuốc lá với số 
nam giới trưởng thành hút thuốc (945 triệu) cao hơn 
đáng kể so với nữ giới (180 triệu). Con số đáng báo 
động này chiếm khoảng một phần ba dân số toàn cầu 
độ tuổi từ 15 trở lên. Con số này tăng đáng kể ở các 
nước thu nhập thấp và trung bình (chiếm 82% số 
người hút thuốc trên thế giới). Ở khu vực ASEAN, 
hiện có 122 triệu người lớn hút thuốc, một nửa trong 
số đó sống ở Indonesia (65 triệu).

Sản phẩm có tính gây nghiện cao này thường được sử 
dụng bởi nhiều thành phần dân số khác nhau bao gồm 
cả các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, thanh thiếu 
niên và trẻ em. Mỗi ngày, người ta hút hơn 15 tỷ điếu 
thuốc lá trên toàn thế giới (1,327 tỷ điếu ở ASEAN). 
Năm 2017, ước tính 546 tỷ điếu thuốc lá được bán ở 
các nước ASEAN với 94% tiêu thụ chủ yếu ở 
Indonesia, Philippin, Thái Lan và Việt Nam. Do sự 
mở rộng dân số thế giới và tăng trưởng kinh tế năng 
động, số người hút thuốc dự kiến sẽ đạt ít nhất 2 tỷ 
người vào năm 2030.

Trong số các nước ASEAN, tỷ lệ hút thuốc ở nam 
giới trưởng thành cao nhất ở Indonesia (66%) và thấp 
nhất ở Singapore (21,1%). Tỷ lệ nữ giới trưởng thành 
hút thuốc đặc biệt cao (từ 5,8% đến 8,4%) ở 
Indonesia, Lào, Myanmar và Philippin.

Indonesia
65,188,338Philippines  

16,500,000

Việt Nam  
15,602,400

Thái Lan 
10,676,361

CHDCND Lào
824,016

Brunei  
39,037

Singapore  
345,000

Myanmar  
6,240,000

Malaysia  4,991,458

Campuchia 1,680,867

122,087,477

Hơn 1,1 tỷ người 
hút thuốc trên toàn 
thế giới

 945 triệu

 180 triệu

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Tổng số người trưởng 
thành hút thuốc ở ASEAN: 
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Số liệu thực tế:  Người trưởng thành hút thuốc
ở ASEAN

Số liệu thực tế: 
Tỷ lệ nam giới và nữ giới
trưởng thành hút thuốc ở ASEAN

Sử dụng thuốc lá
ở trưởng thành

Tổng số người trưởng thành hút thuốc

Tỷ lệ người trưởng thành  hút thuốc (%)

Brunei
(2016)

Campuchia
(2014)

Indonesia
(2013)

CHDCND Lào
(2015)

Malaysia
(2015)

Myanmar*
(2014)

Philippines
(2015)

Singapore
(2017)

Thái Lan
(2017)

Việt Nam
(2015)

39,037

1,680,867 824,016

4,991,458
6,240,000

10,676,361

16,500,000

15,602,400

345,000

65,188,338

19.9 16.9 36.3 27.9 22.8 26.1 23.8
12

19.1 22.5

*Nghiên cứu này khảo sát dân số ở độ tuổi từ 25-64.

Người trưởng thành

Ở ASEAN
Hút thuốc

3.736.3

2.432.9

6.766

7.150.8

43

43.8

41.9

21.1

37.7

45.3

1.4

8.4

5.8

3.4

1.7

1.1

Brunei (2016)

Campuchia (2014)

Indonesia (2013)

CHDCND Lào(2015)

Malaysia (2015)

Myanmar*(2014)

Philippines (2015)

Singapore (2017)

Thái Lan (2017)

Việt Nam (2015)

(%) Nam Nữ (%)

Chương 2: Nghiện Nicotine và Thuốc lá

trong
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Số điếu thuốc hút trung bình đầu người ở ASEAN (2011 và 2016)

Số điếu thuốc trung bình 1 người trưởng thành hút mỗi ngày ở ASEAN

(Đi
ếu) 2011

2016

Campuchia Indonesia CHDCND Lào Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

706 729

1,596
1,673

1,224

819

661

427

139
234

1,539

1,125

600 579

854 816

1,206

1,048

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

điếu do người trưởng thành
hút mỗi ngày ở ASEAN 1.327 

tỷ

15.4

10.5
13.3 13.7

18.3

11 1012

10,959,413

91,343,681
105,847,081

181,500,000
213,720,000

9,360,000

4,500,000

684,477,549

1.5

Campuchia
(2014)

Indonesia
(2013)

CHDCND Lào
(2015)

Malaysia
(2015)

Myanmar
(2014)

Philippines
(2015)

Singapore
(2013)

Thái Lan
(2017)

Việt Nam
(2015)

Số điếu thuốc trung bình được tiêu thụ bởi một người/ngày
Tổng số điếu thuốc tiêu thụ một ngày bởi người trưởng thành

25,885,352

9.1

Brunei
(2016)

355,237

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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1.7% (3,335)
1.9% (3,727)

0.8% (36,191)

3.9% (3,493,678) 
4.3% (7,813,711) 

4.8% (4,320,033)

0.5% (8,117) 
8.6% (141,835) 

20.4% (2,293,463) 
10.9% (2,383,106) 

24.1% (5,678) 

0.7% (240,084)
2.7% (924,203)

1.7% (1,164,966)

2.7% (789,462)
1.5% (406,921)

2.1% (1,196,383)

2% (686,100) 
0.8% (267,900)
1.4% (954,000)

0.8% (89,643) 

2.1% (4,119)

8.6% (451,126)

4.9% (487,317)

Brunei
(2016)

Campuchia
(2014)

Indonesia
(2013)

CHDCND Lào
(2015)

Malaysia
(2015)

Myanmar
(2014)

Philippines
(2015)

Thái Lan
(2017)

Việt Nam
(2015)

62.2% (3,079) 

43.2% (8,758) 

4.3% (149,952) 

Nữ Nam Tổng

Nhiều nhất
ở Myanmar (43,2%),
Malaysia (10,9%)
và Campuchia 
(4,9%).

Thuốc lá 
không khói

Số lượng và tỷ lệ người trưởng thành sử dụng thuốc lá không khói ở ASEAN 

Năm 2014, có 346 triệu người sử dụng thuốc lá 
không khói - chiếm  7% dân số thê giới. 80% số này 
ở Khu vực Đông nam Á, và đối mặt với nguy cơ ung 
thư vòm họng cao

Thông tin
Tóm tắt

Brunei
(2016)

Tuổi trung bình bắt đầu hút thuốc 
(chỉ tính người hút thuốc hàng ngày)

Trung bình, những 
người hút thuốc lá ở 
ASEAN bắt đầu hút 
thuốc trước tuổi 20.

17.1
17.6 17.4 17.2 17.5

2015-20
18>19 18.8

Tuổi trung bình bắt đầu hút thuốc ở ASEAN

Campuchia
(2014)

Indonesia
(2011)

CHDCND Lào
(2015)

Malaysia
(2011)

Myanmar
(2014)

Philippines
(2015)

Singapore
(2013)

Thái Lan
(2017)

Việt Nam
(2015)

Chương 2: Nghiện Nicotine và Thuốc lá
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Thông tin
Tóm tắt

Nỗ lực từ bỏ thuốc lá
Tỷ lệ người đang hút thuốc (từ 15 tuổi trở lên) có ý định bỏ thuốc trong vòng 12 tháng tới

Tỷ lệ người đang hút thuốc đã từng cố gắng bỏ 
thuốc lá trong 12 tháng qua

Số năm sống lấy lại được được khi bỏ hút thuốc theo độ tuổi

60(%)

50

40

30

20

10 9.3 9.3 9.3

48.9 45.8
48.8

4.2 4.24.1

0
Campuchia

(2014)
Indonesia

(2011)
CHDCND Lào

(2015)
Singapore

(2013)

17.7 17.2

10.9 11 12.6 12.6
14.114.1

12.5

Thái Lan
(2011)

Việt Nam
(2015)

Nam Nữ Tổng

Brunei 
(2016)

Campuchia 
(2014)

Indonesia 
(2011)

CHDCND Lào 
(2015)

Malaysia 
(2015)

Myanmar 
(2014)

Philippines 
(2015)

Singapore 
(2013)

Thái Lan 
(2017)

Việt Nam 
(2015)

62.5

62.6
62.7

29.8

30.4
44.6

29

27.2
15.9

42

43.7
52.5

8.0
0.5

4.1

52.1

52.3
59.2

51.5

52.2
57.1

20.7

20.8
23.6

37.3

38.4
45.7

39.8

39.6
32.8

Nữ
Tổng

Nam

 55_64

45_54

35_44

25_34

4

6

9

10

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Nửa tỷ người đang sống hôm 
nay có thể sẽ bị chết sớm do 
hút thuốc trừ khi họ bỏ 
thuốc lá.
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Số liệu thực tế: Tỷ lệ hút thuốc ở nam và nữ  (13_ 15 tuổi)* ở  ASEAN  

Số liệu thực tế: Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên ở ASEAN

*Tỷ lệ phần trăm học sinh hút thuốc lá vào một hoặc nhiều ngày trong 30 ngày qua. **Dữ liệu dựa vào việc hiện đang sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào vào bất cứ lúc nào trong suốt 30 ngày qua.
*** Tỷ lệ hút thuốc ở thanh niên (4 ) là một con số hợp nhất từ ba cuộc điều tra khác nhau ở thanh niên trong độ tuổi 13-20 giữa năm 2014 và 2016.

Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, hơn 1 triệu học sinh hiện đang hút thuốc lá 
(7,7% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13–15).

20

15

10

5

0

8.9

2.4

19.4

14.8 14.5

11.3

2.5
4

8.3
6.4

Brunei
(2014)

Campuchia**
(2016)

Indonesia**
(2014)

CHDCND Lào
(2016)

Malaysia
(2016)

Myanmar
(2016)

Philippines
(2015)

Singapore***
(2014-2016)

Việt Nam
(2014)

Thái Lan
(2015)

(%)

13.9 4.3

1.9

3.4

2.1

2.4

1.5

9.1

5.2

0.2

35.3

2.9

10.7

26.1

17

20.5

17.2

4.9

Brunei (2014)

Campuchia**(2016)

Indonesia**(2014)

CHDCND Lào (2016)

Malaysia (2016)

Myanmar (2016)

Philippines (2015)

Thái Lan (2015)

Việt Nam (2014)

Trai Gái

Sử dụng thuốc lá ở giới trẻ

Chương 2: Nghiện Nicotine và Thuốc lá

Thông tin
Tóm tắt
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Quốc gia Nam (%)     Nữ (%)      Tổng cộng (%)
Brunei** (2014)
Indonesia (2014)
CHDCND Lào (2011)
Malaysia*** (2016)
Myanmar (2016)
Philippines*** (2015)
Thái Lan (2015)
Việt Nam (2014)

75.4
18.2
28.6
10.0
15.3
10.7
16.8
16.4

66.2
32.5

25.1
28.3
14.5
9.2
24.4

72.8
19.8
30.9
12.1
17.2
12
14.5
17.7

* Tỷ lệ phần trăm sô người hút thuốc đã hút lần đầu tiên trước 10 tuổi
** Tỷ lệ học sinh lần đầu tiên hút thử thuốc lá trước 14 tuổi 
*** Tỷ lệ phần trăm số người hút thuốc đã hút lần đầu tiên trước 7 tuổi.

*Lưu ý: những năm Khảo sát Thuốc lá Thanh niên Toàn cầu (GYTS) là khác nhau giữa các quốc gia.

Tình trạng bắt đầu hút thuốc ở giới trẻ
Thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc* ở khu vực ASEAN

9.3%

5.6%

6.6%

8.8%

Brunei (2013)

Campuchia (2016)

Indonesia (2014)

CHDCND Lào (2011)

Malaysia (2016)

Myanmar (2016)

Philippines (2015)

Thái Lan (2015)

Việt Nam (2014)

10.4%

5.9%

13.2%

7.4%

5.7%

“Thế hệ này đại diện cho việc kinh doanh thuốc lá trong tương lai... 
vì khi nhóm tuổi 14-24 này trưởng thành sẽ chiếm một phần quan 
trọng trong tổng sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong ít nhất 25 năm tới.”

25 triệu
thanh thiếu niên 
đang hút thuốc lá 
trên toàn cầu và tỷ lệ 
hút thuốc ở thanh 
thiếu niên nữ đang 
tăng nhanh chóng bắt 
kịp tỷ lệ này ở nam.

Dự định sẽ bắt đầu hút thuốc lá vào năm tới trong số thanh thiếu niên chưa hút thuốc 

Thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc càng sớm 
thì càng dễ hút thuốc ở lứa tuổi trưởng thành.

30/9/ 1974
Kế hoạch tiếp thị của Công ty Thuốc lá R.J. Reynolds 

trình bày cho ban giám đốc của công ty.
Bates số 501421310-1335

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Thông tin
Tóm tắt
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Xu hướng bắt đầu hút thuốc ở Indonesia từ năm 1995 đến năm 2013

1995 2001 2004 2007 2010 2013

Số người hút thuốc mới ở độ tuổi từ 10 -14 tăng gấp đôi 
trong vòng 18 năm

Số người hút thuốc mới ở độ tuổi từ 15 -19 tăng 13.6% từ 
2010-2013

Tổng số người hút mới trong độ tuổi từ 10 - 19 tuổi: 
16,4triệu/năm

Ngành công nghiệp thuốc lá tuyển mộ lứa khách hàng thay thế 

Khoảng 19,8% thanh 
thiếu niên lần đầu thử hút 
thuốc ở độ tuổi trước 10.

70

60

50

40

30

20

10

0

(%)

10 -145 - 9 15 -19 20 - 24 25 - 29 >30 Nhóm tuổi

0.6

0.4
1.7

1.9
1.7

1.5

9 9.5
12.6

16
17.5

17.3

54.6
58.9 56.9

63.7

50.7

43.3

17.2

25.8 23.9
19

14.6
16.3

3.1

6.34.8 5.54.3
4.4

3.8

2.6

1.82
6.9

18.6

3.6

Chương 2: Nghiện Nicotine và Thuốc lá

Thông tin
Tóm tắt

230.862 người Indonesia/năm
632.5 người Indonesia/ngày

Tử vong do 
hút thuốc lá

Tuyển mộ
khách hàng mới

16,4 triệu trẻ em Indonesia (10-19 tuổi) bắt đầu hút thuốc/năm
45.000 thanh niên (dưới 19 tuổi) bắt đầu hút thuốc/ngày

Indonesia có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế 
giới với 66% nam giới trưởng thành hút thuốc và 
41% thanh thiếu niên (13 đến 15 tuổi) hút thuốc.
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Độ nhậy của giới trẻ với quảng cáo và khuyến mại thuốc lá trong khu vực ASEAN

* Quảng cáo nhìn thấy tại điểm bán.

Thanh thiếu niên có sở hữu một sản phẩm có in tên nhãn hiệu thuốc láThanh thiếu niên nhìn thấy quảng cáo hoặc khuyến mại thuốc lá tại điểm bán (%)

Indonesia
(2014)

Brunei
(2013)

CHDCND Lào
(2016)

Malaysia
(2016)

Myanmar
(2016)

Philippines
(2015)

Thái Lan
(2009)

50

40

30

80

70

60

20

10

0 6.7

60.7*

9.0

35.2

7.1 7.1

42.3

(%)

Việt Nam
(2014)

9.35.6

Campuchia
(2016)

14

17.7

36.5

4.7

50.6*

8.7

Tỷ lệ thanh niên được nhận thuốc lá miễn phí bởi đại điện công ty thuốc lá tại khu vực ASEAN

8%

(2016) Malaysia 

(2016) Campuchia

(2014) Indonesia 

(2014) Việt Nam 

Brunei (2013)

Thái Lan (2015)

Philippines (2015)

CHDCND Lào (2016)

2.5%

5.9%

7.9%

3.1%

5.5%

7.3%

3.9%

9%

(2016) Myanmar 

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Chi tiêu trung bình hàng tháng cho thuốc lá ở người hút 
thuốc ≥ 15 tuổi (tính bằng USD)

Chi tiêu trung bình hàng tháng cho thuốc lá (USD)
Myanmar*

23.8 (THB 805.88)

Thái Lan (2017)

55.9 (MYR 178.8)

Malaysia (2011) 30.6 (SGD 38.3)

Singapore (2012/2013)

9.7 (KHR 38,800)

Campuchia (2014)

10.3 (VND 221,400)

Việt Nam (2015)

12.9 (LAK 106,528)

CHDCND Lào (2015)

22.7 (IDR 272,255)**

Indonesia (2013)

14.96 (PHP 678.40)

Philippines (2015)

Brunei Darussalam*

* Không có dữ liệu về chi tiêu trung bình hàng tháng cho thuốc lá
** Tham khảo chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình hút thuốc năm 2013.
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Chi tiêu cho thuốc lá
và những nhu cầu cơ bản 

Nghèo đói và bất bình đẳng
Trình độ học vấn của người trưởng thành hút thuốc ở các nước ASEAN

Hút thuốc lá luôn đồng hành với nghèo đói. Việc tiêu 
thụ thuốc lá khác nhau ở các nhóm kinh tế xã hội 
khác nhau, nhưng ở hầu hết các nước, người nghèo và 
nam giới có trình độ học vấn thấp là những người có 
khuynh hướng tiêu thụ thuốc lá nhiều nhất.

Bằng rất nhiều con đường, thuốc lá duy trì vòng đói 
nghèo luẩn quẩn của người hút. Nghiện nicotine 
khiến người hút phải chi tiêu một phần lớn thu nhập 
của họ vào thuốc lá và giảm khoản chi cho các nhu 
cầu cơ bản như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nơi ở, 
và giáo dục.

Thuốc lá cũng làm trầm trọng thêm tình trạng đói 
nghèo ở gia đình người sử dụng thuốc lá, người hút 
thuốc lá có nguy cơ cao bị các bệnh liên quan đến 
thuốc lá và chết sớm, do đó đặt gánh nặng chi phí 
chăm sóc y tế lên gia đình và lấy đi thu nhập tối cần 
thiết của họ.

Trên toàn cầu, có khoảng 
226 triệu người trưởng 
thành hút thuốc sống 
trong cảnh đói nghèo

* Bao gồm trình độ thấp hơn tiểu học và trình độ tiểu học .

Dưới tiểu học Tiểu học Trung học (cơ sở/p.thông) Cao đẳng hoặc cao hơn

Brunei 
(2016)

Campuchia
(2014)

Indonesia 
(2013)

CHDCND Lào
(2015)

Malaysia 
(2015)

Philippines 
(2015)

Thái Lan
(2017)

Việt Nam
(2015)

(%)

0

10

5

15

25

30

35

40

20

8.4

22.1

14.6

18.418.5 19.9

29.7
(lower)

22.7

48.2

32.9

24.6

33.9

24.7

14.2

9.1

35.4
(lower)

24.7*
20.2

25.2

14.3

37.7 38.1 37 (upper)

26.7

34.6 (lower)

26.7 (upper)

20.5

32.9
33.3

10

Tỷ lệ hút thuốc có liên quan chặt chẽ đến trình độ học vấn. Ở 
hầu hết các quốc gia, nhóm người nghèo có tỷ hút thuốc và sử 
dụng thuốc lá dưới các hình thức khác cao hơn nhiều so với 
các nhóm dân cư khác.

17.6 
(upper)

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Chương 3

Thông tin 
tóm tắt
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*Djarum Super là nhãn hiệu nổi tiếng nhất được bán trước tháng 5 năm 2014. Từ 5/2014,  Brunei không cấp phép cho các nhà nhập khẩu và bán lẻ thuốc lá. Do đó, 
không có thuốc lá nào được bán hợp pháp tại quốc gia này. 

Chi tiêu thuốc lá và các nhu cầu cơ bản 
Quốc gia Chi tiêu (USD) của hộ nghèo nhất cho

Indonesia (2013)

Philippines (2003) 

Singapore (2012/13)

13.2
(137,652 IDR)

2.6
(141 PHP )

16
(20 SGD)

Thuốc lá
1.9
(20,215 IDR)

1.6
(87 PHP )

76.6
(95.7 SGD)

Giáo dục
1.2 
(12,328 IDR)

1.3
(71 PHP )

133.5
(166.9 SGD)

Y tế
4.9
(51,586 IDR)

2.6
(141 PHP )

24.2
(30.2 SGD)

Quần áo

Trong số các gia đình nghèo ở những 
khu ổ chuột đô thị Indonesia, những hộ 
gia đình có bố là người hút thuốc dễ có 
nguy cơ bị thiếu lương thực nhiều hơn.

Việc hút thuốc của người bố sẽ cắt giảm tiền 
giành cho mua thực phẩm (22% chi tiêu hộ gia 
đình hàng tuần theo đầu người) và làm trầm 
trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em.

Giá một số nhãn hiệu thuốc lá phổ biến nhất (mỗi bao) được quy tương ứng số lượng gạo và trứng ở ASEAN
Quốc gia Nhãn hiệu thuốc lá phổ biến nhất Số lượng

Djarum Super*

Fine

A Mild

Adeng 

Dunhill

Red Ruby

Marlboro

Marlboro

SMS

Craven A

6.90 BND  5.11 USD 

3,500 KHR 0.88 USD 

22,300 IDR 1.63 USD 

7000 LAK  0.86 USD 

17 MYR  4.27 USD 

800 MMK  0.60 USD 

80 PHP  1.59 USD 

14 SGD  10.45 USD 

60  THB  1.90 USD 

20,000 VND  0.88 USD 

Brunei

Campuchia 

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia

Myanmar 

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Tên nhãn hiệu Giá Gạo (kg) Trứng (quả)

5.8

1.06

2.08

0.84

5.7

0.46

2.11

5.4

4.3

1.42

35

6

14

7

46

6

67

18

7

14

Chương 3: Những nhu cầu cơ bản phải hy sinh

Thông tin 
tóm tắt



      Chi tiêu trung bình hàng năm 
cho thuốc lá của 1 người hút là 132 USD 
(2.656.800 VND) trong năm 2015.

      Chi tiêu hàng năm cho thuốc 
lá của 1 người hút thuốc ước tính là 20,87 tỷ 
USD (65,76 tỷ THB) trong năm 2017.

             Chi tiêu hàng năm cho 
thuốc lá trong số những người đang hút là 
179,55 USD (8.140.80 PHP)/người vào 
năm 2015.

         Chi tiêu hàng năm cho 
thuốc lá của một người hút (ở nhóm 
nghèo nhất) vào năm 2013.

           Chi tiêu cho thuốc lá 
năm 2014 là 201.534.701 USD. Trong 
đó, 168.860.800 USD cho thuốc lá điếu 
công nghiệp, thuốc cuốn tay 
(14.545.709 USD) và thuốc lá rời 
(18.128.192 USD).
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Chi phí cho thuốc lá hàng năm = Cơ hội bị mất 

108,938
Xe máy 125cc 

(2016)

14 lần
Chi tiêu trung bình

cho thịt

6 lần
Chi tiêu trung bình

cho sữa và trứng

2 lần
Chi tiêu trung bình

cho cá và rau

7 lần
Chi tiêu trung bình

cho giáo dục

Gạo
(38 PhP/kg)

214 kilos/năm

Cá
(127.50 PhP/kilo)
63.85 kilos/năm

 

Rau xanh
(31,24 PhP/kg)
261 kilos/năm

Trứng
(5,64 PhP mỗi quả) 

1443 quả trứng
 

0,69 lần
Chi tiêu hộ gia đình 

cho giáo dục
(95,3 tỷ THB)

2,6 lần 
chi tiêu cho hệ thống tàu điện 

trên cao  Bangkok (BTS)
(25.000 triệu THB)

1,25 lần
Chi tiêu trung bình

cho sức khỏe mỗi người

1,85 lần
Chi tiêu trung bình

cho học phí mỗi người

11 lần
Chi tiêu trung bình

cho y tế

40,306
Nhà gỗ

ở nông thôn

310,053 
Tấn gạo

chất lượng cao

hoặc hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

hoặc

Ở các nước có thu 
nhập thấp, đôi khi 
hơn 10% thu nhập 
hộ gia đình giành để 
chi cho các sản phẩm 
thuốc lá - có nghĩa là 
ít tiền hơn cho thực 
phẩm, giáo dục và 
chăm sóc sức khỏe.

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Thông tin 
tóm tắt

Campuchia

Thái Lan

Việt Nam



Tử vong hàng năm do các bệnh chính
liên quan đến thuốc lá ở khu vực ASEAN

Myanmar

Malaysia 

Việt Nam

CHDCND Lào

Indonesia 

Philippines

Brunei Darussalam

Thái Lan

Campuchia

Singapore 

Hơn 500.000 người chết do các 
bệnh liên quan đến thuốc lá 
hàng năm ở ASEAN.
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1,949

193,876

24,185

40,000

6,225

61,937

10,000

75,429 107,183

> 200

Những người hút thuốc 
trung bình mất 15 năm tuổi 
thọ. Hàng triệu người dừng 
hút thuốc do chết sớm.

Thông tin 
tóm tắt



Hàng năm, có hơn 7 triệu người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá trên toàn 
cầu, nhiều hơn tổng số người chết do HIV / AIDS, sốt rét và bệnh lao cộng lại.
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Gánh nặng bệnh tật, tàn tật và
tử vong liên quan đến thuốc lá

Thuốc lá là sản phẩm hợp pháp duy nhất giết chết tới 
hai phần ba người thường xuyên sử dụng nó khi nó 
được sử dụng theo đúng mục đích của nhà sản xuất, 
thuốc lá hiện đang giết hơn 7 triệu người trên toàn cầu 
mỗi năm, bao gồm khoảng 890.000 người không hút 
thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ 
động. Do đó, sử dụng thuốc lá tiếp tục là nguyên nhân 
lớn nhất gây ra nhiều căn bệnh có thể phòng ngừa 
trên thế giới, và làm tổn thương đến hầu hết các cơ 
quan của cơ thể.

Với xu hướng chuyển dịch của dịch bệnh thuốc lá từ 
các nước có thu nhập cao sang các nước thu nhập thấp 
và trung bình, ước tính việc sử dụng thuốc lá sẽ giết 
chết hơn 8 triệu người mỗi năm vào năm 2030, với 
80% số ca tử vong sớm ở các nước có thu nhập thấp 
và trung bình. Ở khu vực ASEAN, thuốc lá đã gây ra 
hơn nửa triệu ca tử vong mỗi năm. 

Thuốc lá cũng tạo ra gánh nặng kinh tế nặng nề đối 
với xã hội và chính phủ thông qua việc làm gia tăng 
chi phí y tế và giảm năng suất lao động. Chi phí kinh 
tế và xã hội của các bệnh liên quan đến thuốc lá là 
đáng kinh ngạc, ước tính chi phí chăm sóc y tế do các 
bệnh liên quan đến thuốc lá và mất năng suất lao 
động do bệnh tật và tử vong sớm do thuốc lá lên tới 
1,4 nghìn tỷ USD.

Hầu hết chính phủ các nước ASEAN đã mất một 
khoản ngân sách đáng kể cho chi phí chăm sóc sức 
khỏe liên quan đến thuốc lá - cao gấp nhiều lần doanh 
thu thu được từ thuốc lá.

Thuốc lá giết chết nhiều người, nhưng ngân sách cho kiểm soát thuốc lá bị thiếu hụt trầm trọng

Tử vong ở các nước thu nhập thấp (triệu/năm)

Thuốc lá

Sốt rét

Bệnh lao

HIV/AIDS

Tài trợ cho các nước thu nhập thấp (tỷ/năm)

4.30

1.16

1.17

1.39 7.70 USD

1.79 USD

1.27 USD

0.07 USD

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Chương 4

Thông tin 
tóm tắt



35

Tử vong trên toàn cầu do sử dụng thuốc lá

12% số ca tử vong ở người trưởng thành  
trên toàn thế giới

14% số ca tử vong do các  bệnh 
không lây nhiễm (NCDs) bao gồm bệnh 
tim, ung thư, tiểu đường và bệnh phổi.

Khoảng 5% số ca tử vong
do các bệnh truyền nhiễm, trong đó 
7% tử vong do lao và 12% tử vong 
do nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Việc sử dụng thuốc lá giết chết khoảng 
100 triệu người trên toàn thế giới trong 
thế kỷ 20, và vẫn là một mối lo ngại 
nghiêm trọng đang gia tăng có thể lấy 
đi 1 tỷ mạng sống hoặc hơn nữa trong 
thế kỷ 21 trừ khi những hành động 
khẩn cấp được thực hiện.

Sử dụng thuốc lá là một 
yếu tố nguy cơ hàng đầu gây 
ra các bệnh không lây nhiễm.

41 triệu người tử vong do các bệnh không lây nhiễm 
mỗi năm, tương đương 71% số ca tử vong trên toàn thế 
giới, trong đó có 15 triệu người trong độ tuổi từ 30 đến 69.

Thế kỷ20

Thế kỷ21Thuốc lá - tác nhân gây tử vong toàn cầu

Thuốc lá sẽ giết 
1 tỷ người trong 
thế kỷ 21 

Dự báo tỷ lệ tử vong trên toàn cầu do thuốc lá gây ra, theo nguyên nhân, 2015 Bệnh lao phổi 1% (0,09 triệu)

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới 2 (0,15 triệu)

Đái tháo đường 2% (0,13 triệu)

U ác tính 33% (2,12 triệu) 
      Ung thư khí quản, phế quản, phổi
      Ung thư miệng và hầu họng 
      Ung thư thực quản
      Ung thư dạ dày
      Ung thư gan
      U ác tính khác

Bệnh tim mạch 29% (1,86 triệu)
       Bệnh nhồi máu cơ tim 
       Bệnh mạch máu não 
       Các bệnh tim mạch khác

Các bệnh đường hô hấp 29% (1,87 triệu)

Bệnh tiêu hóa 3% (0,2 triệu)

Chương 4: Gánh nặng bệnh tật, tàn tật và tử vong liên quan đến thuốc lá

Thông tin 
tóm tắt
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* Chi phí chăm sóc y tế trực tiếp và gián tiếp cho tất cả các bệnh liên quan đến thuốc lá ở Thái Lan.

Campuchia
(2013) 

Indonesia
(2015)

CHDCND Lào
(2007)

Myanmar
(1999)

Malaysia
(2005)

Philippines
(2012)

Singapore
(2014)

Thái Lan
(2009)

Việt Nam
(2011)

596,61 nghìn tỷ IDR 
(45,9 tỷ USD) 28

28.51 tỷ LAK
(3.34 triệu USD) 3

2.92 tỷ MYR
(790.47 triệu USD) 

Chi phí kinh tế và gánh nặng y tế của việc sử dụng thuốc lá trên toàn cầu

422 tỷ USD
Chi phí chăm sóc sức khỏe do các 
bệnh do hút thuốc

657 tỷ USD
Chi phí gián tiếp do tử vong
gây ra bởi thuốc lá 

U ác tính
Các bệnh tim mạch 
Các bệnh đường hô hấp
Nhiễm trùng hô hấp dưới 
Bệnh lao357 tỷ USD

Chi phí gián tiếp của bệnh tật do hút 
thuốc lá

5.7% 
Tổng chi phí y tế toàn cầu

40% 
tổng chi phí kinh tế phát sinh ở các 
nước có thu nhập thấp và trung bình

1.8% GDP
thế giới

*Tổng chi phí kinh tế do sử dụng thuốc lá (bao gồm cả chi phí y tế và mất năng suất lao động).

 1.436 
Nghìn tỷ USD 

(2012)*

Chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp liên quan đến thuốc lá ở ASEAN

 5644,75 tỷ KHR
(162,7 triệu USD) 

156,269,383 MMK
(260,449 USD) 8

177 tỷ PHP
(4.09 tỷ USD) 4

609.37 triệu SGD
(479.8 triệu USD) 4

11.2 tỷ THB
(3.74 tỷ USD) 

24,679.9 tỷ VND
(1.1732 tỷ USD) 

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá (1,.05 GDP 2013 của Campuchia)

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

Cho      bệnh liên quan đến thuốc lá

3

Y tế (22% gánh nặng kinh tế)

 
(0,97  GDP Việt Nam năm 2011)

 5
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GIẢI
Phê chuẩn Công ước Khung FCTC của WHO

Điều 5.1 Công ước Khung FCTC của WHO: Chiến lược và kế hoạch PCTHTL và Điều 5.2: Cơ chế phối hợp 
hay đầu mối cho PCTHTL

là các quốc gia đã tham gia FCTC của WHO.  Indonesia không phải là thành viên của WHO FCTC
Brunei Malaysia Myanmar SingaporeCampuchia CHDCND Lào Philippines Thái Lan Việt Nam

Campuchia CHDCND Lào Philippines Thái Lan Việt Nam

đã thiết lập hoặc củng cố và hỗ trợ kinh phí cho cơ chế điều phối hoạt động cấp quốc gia về phòng chống tác hại 
thuốc lá, cũng như đã xây dựng các chiến lược, kế hoạch và chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia 
đa ngành theo khuyến cáo Công ước Khung  FCTC của WHO

Điều 5.3 Công ước Khung FCTC của WHO: Bảo vệ khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá (CNTL) 

có quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn bảo vệ các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành 
công nghiệp thuốc lá

Philippines Singapore Thái Lan

Điều 6 FCTC của WHO: Các biện pháp về giá và thuế

có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá
Philippines Singapore Thái LanMyanmar

Tuân thủ Công ước Khung FCTC của Tổ chức Y tế thế giới ở ASEAN 

Brunei Malaysia Myanmar Singapore

CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI 
VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 



PHÁP
Campuchia CHDCND Lào Philippines Thái Lan Việt Nam

Campuchia CHDCND Lào

Campuchia CHDCND Lào

Philippines Thái Lan Việt Nam

Thái Lan Việt Nam

CHDCND Lào Thái Lan Việt Nam

Điều 8 FCTC của WHO: Bảo vệ khỏi tiếp xúc với khói thuốc lá

Đã đưa ra quy định về địa điểm công cộng không khói thuốc
Brunei Malaysia Myanmar Singapore

Điều 11 FCTC của WHO: Đóng gói và dán nhãn 

yêu cầu có nhãn cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá 

Điều 13 FCTC của WHO: cấm toàn diện về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá

đã thực thi lệnh cấm toàn diện về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá
Brunei Singapore

Điều 26 FCTC của WHO: Nguồn tài chính

đã thiết lập quỹ nâng cao sức khỏe hoặc quỹ phòng chống tác hại thuốc lá
Malaysia

Công ước Khung về Phòng chống tác hại Thuốc lá của WHO (WHO FCTC) cung cấp một khung mẫu cho các 
biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả thực hiện ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Brunei Malaysia Myanmar Singapore



Được thiết kế để chống lại đại dịch thuốc lá toàn cầu, 
Công ước Khung về Phòng chống tác hại Thuốc lá 
(FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là hiệp ước 
y tế công cộng đầu tiên được đàm phán dưới sự bảo trợ 
của WHO. Đây là một công cụ pháp lý mang tính 
bước ngoặt trong phòng chống tác hại thuốc lá ở cấp 
quốc tế, khu vực và quốc gia, làm thay đổi mô hình 
chính sách y tế công cộng. Hiện nay, 181 chính phủ 
các nước, đại diện cho 90% dân số thế giới, là các Bên 
tham gia Công ước Khung FCTC của WHO và đã cam 
kết thực hiện các biện pháp khác nhau của hiệp ước. 
Indonesia là quốc gia duy nhất ở ASEAN chưa phê 
chuẩn Công ước Khung FCTC của WHO.

FCTC của WHO cung cấp một khuôn mẫu các hướng dẫn và quy ước nhằm giảm thiểu 
việc tiêu thụ thuốc lá thông qua các can thiệp dựa trên bằng chứng và các biện pháp can 
thiệp nhu cầu, bên cạnh việc: (a) bảo vệ các chính sách y tế công cộng khỏi những lợi ích 
thương mại và các lợi ích khác; (b) tăng thuế đối với thuốc lá; (c) cấm hút thuốc ở nơi 
công cộng; (d) sử dụng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh; (e) cấm quảng cáo, khuyến mại 
và tài trợ thuốc lá; (f) kiểm soát buôn bán trái phép các sản phẩm thuốc lá; (g) cung cấp 
sinh kế thay thế cho việc trồng cây thuốc lá; (h) ngăn chặn việc bán thuốc cho trẻ vị 
thành niên; và (i) thu thập và chia sẻ dữ liệu về việc sử dụng thuốc lá và những nỗ lực 
phòng chống tác hại thuốc lá.

Bởi thuốc lá gây ra mối đe dọa lớn cho cuộc sống và sức khỏe, nó cũng đe dọa sự phát 
triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở mỗi quốc gia. Do đó, cách tiếp cận đa ngành, 
toàn chính phủ và toàn xã hội là cần thiết để thực thi Công ước Khung FCTC của WHO 
như một phương tiện để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và đáp ứng 
mục tiêu toàn cầu là giảm tương đối 30% tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở những người từ 15 tuổi 
trở lên vào năm 2025 như đã cam kết giữa các Quốc gia thành viên WHO.

39

Giải pháp

Giải pháp

CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ (WHO FCTC):

Gói các biện pháp toàn diện 
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Ở ASEAN, hầu hết các nước đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các biện 
pháp giảm sử dụng thuốc lá theo Công ước Khung FCTC của WHO kể từ khi công ước 
này có hiệu lực vào năm 2005.

Trong vài năm qua, các quốc gia thành viên ASEAN đã chứng minh cam kết, lãnh đạo 
việc áp dụng các chính sách và can thiệp tuân thủ FCTC, đặc biệt là (a) bảo vệ người dân 
khỏi tiếp xúc với khói thuốc thụ động bằng cách hạn chế hút thuốc và đảm bảo môi 
trường không khói thuốc ở nơi công cộng và nơi làm việc (Điều 8) và (b) nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về nguy cơ đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá, giúp thúc đẩy 
nỗ lực bỏ thuốc lá, và ngăn cản việc sử dụng thuốc lá thông qua các cảnh báo sức khỏe 
trên tất cả các bao thuốc lá (Điều 11).

Điều đó nói lên rằng việc thực hiện đầy đủ FCTC của WHO vẫn đang được tiến hành, và 
việc tăng cường hơn nữa chính sách phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia là cần thiết để 
đạt được mục tiêu của hiệp ước. Điều này bao gồm việc giảm khả năng chi trả sản phẩm 
thuốc lá thông qua việc tăng cường hệ thống thuế thuốc lá và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt 
(Điều 6); thực thi lệnh cấm toàn diện về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá, bao 
gồm cả bao bì thuốc lá đơn giản hoặc tiêu chuẩn hóa, cấm các hoạt động trách nhiệm xã 
hội (CSR) của ngành thuốc lá và cấm trưng bày bán lẻ các sản phẩm thuốc lá (Điều 13); 
và đảm bảo tài chính bền vững cho việc phòng chống tác hại thuốc lá thuốc lá (Điều 26), 
chẳng hạn như thông qua việc thiết lập các cơ chế tài chính cho nâng cao sức khỏe / 
phòng chống tác hại thuốc lá thông qua thuế phụ thu thuốc lá. Cũng phải thừa nhận rằng 
hầu hết các nước thành viên ASEAN vẫn tụt hậu trong việc bảo vệ các chính sách y tế 
công cộng của mình khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá (Điều 5.3) - một 
trở ngại chính cho việc thực hiện kiểm soát thuốc lá hiệu quả.

Thuế cao hơn
Cấm TAPS 

100% không khói thuốc
Bao bì trơn

Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lớn 
Tài chính bền vững

Quy tắc ứng xửPhối hợp đa ngành

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN



Các mốc thực thi chính sách phòng chống tác hại thuốc lá ở ASEAN
Phê chuẩn FCTC của WHO: 3 /6/2004 | Ban hành luật kiểm soát thuốc lá: Pháp lệnh thuốc lá 2005 và các quy địnhBrunei

Biện pháp chủ yếu
Ủy ban quốc gia đa ngành về kiểm soát thuốc lá
Brunei: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO 

Quy tắc ứng xử đang được Văn phòng Thủ tướng Chính phủ thông qua lần cuối
Cấp giấy phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá (Không có nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ thuốc lá nào được cấp phép ở Brunei từ tháng 5 năm 2014) 
Áp thuế đồng nhất tất cả các sản phẩm thuốc lá 
Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (62%)

100% môi trường trong nhà không khói thuốc tại  
Không có khu vực hút thuốc nào trong phạm vi 6 mét từ chu vi của tòa nhà không hút thuốc 
Phạt vì phạm chính sách cấm hút thuốc

In Cảnh báo sức khỏe  năm 2008 và vòng 2 năm 2012     Mặt trước & sau (75%) Không cấm các nhận diện sai hoặc gây hiểu lầm

Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá trực tiếp, quảng cáo tại điểm bán, trưng bày tại điểm bán, bán điếu lẻ thuốc lá và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá 
nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước

Cấm bao thuốc dưới 20 điếu 
Cần có dấu hiệu rõ ràng bên trong điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và người bán phải yêu cầu bằng chứng trước khi bán

Điều 5.2
Điều 5.3

Điều 6

Điều 8

Điều 11

Điều 13

Điều 16

Điều 26 Trung tâm Nâng cao sức khỏe (ngân sách hoạt động), Bộ Y tế, Brunei 
Tổng ngân sách: USD 130.434 (BND 180.000) cho năm 2017-2018

Cá
c m

ốc 
phò

ng
 ch

ống
 tá

c h
ại 

thu
ốc 

lá 

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997a  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011a   2012  2013   2014b   2015    2016c  2017

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tỷ lệ người lớn hút thuốc ở Brunei

31.1

5.3

20
18.4 18 19.9

4 2.3 3.7

35.5 32.6 36.3

Nam

Người lớn

Nữ

a - người lớn từ 19 tuổi trở lên b - người lớn từ 15 tuổi trở lên c - người lớn từ 18 tuổi trở lên

1

1 Cảnh báo sức khỏe bằng chữ             
      bắt buộc trên bao thuốc lá

2 Tất cả các cơ quan nhà nước 
       tuyên bố không khói thuốc

 Tăng 200% thuế thuốc lá

3 Hãng hàng không hoàng gia Brunei 
       trở thành không khói thuốc

4 Trường học tuyên bố không khói thuốc

5 Phê chuẩn  WHO FCTC (3/6) Ban 
       hành Haram fatwa về hút thuốc

9 Thành lập Ủy ban quốc gia về 
      phòng chống tác hại thuốc lá
 
 Triển khai cảnh báo sức khỏe hình 
ảnh (PHWs) trên 50% mặt trước và sau)

10 Thuế và giá thuốc lá mới (Thuốc lá 
       điếu – 0,25 BND mỗi điếu)

 Cấm trưng bày tại điểm bán hàng (POS) 

Yêu cầu bổ sung đối với giấy phép bán 
lẻ thuốc lá

11 100% sân bay không khói thuốc 
 
 Mở rộng khu vực cấm hút thuốc
 Thực hiện vòng 2 cảnh báo sức khỏe 
hình ảnh(75% phía trước và phía sau)
12 Không cấp phép thêm nhà bán lẻ 
       thuốc lá nữa (từ tháng 5 năm 2014)
 Các phòng khám cai nghiện thuốc lá 
được mở rộng đến tất cả các trung tâm y tế 
trên toàn quốc và một bệnh viện
13 Tăng lệ phí cấp phép với nhà nhập 
       khẩu và nhà bán lẻ
14 Tăng thuế thuốc lá lên 100% (Thuốc 
       lá điếu - 0,5 BND / điều)

6 Thông qua pháp lệnh thuốc lá  
      2005 (S49/05) 

 Cấm bán lẻ thuốc lá điếu

 Cấm đóng gói bao thuốc lá  
      nhỏ (dưới 20 điếu) 

 Thành lập phòng cai nghiện 
       thuốc lá

7 Ban hành quy định về thuốc 
      lá năm  2007

8 Thành lập đơn vị kiểm soát 
      thuốc lá

 Thực thi giấy phép bán lẻ 
      thuốc lá

(%)
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Campuchia Phê chuẩn FCTC của WHO: 15 /10/2005 | Ban hành luật phòng chống tác hại thuốc lá:  2015

48

39.1

32.9

3.6 3.4
2.4

23
19.5

16.9

Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Campuchia
(%)

Nam

Người lớn

Nữ

Cá
c m

ốc 
kiể

m 
soá

t t
huố

c l
á  

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

2000   2001   2002   2003   2004   2005a   2006   2007   2008   2009   2010   2011b   2012   2013   2014b  2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022 
a - người lớn từ 18 tuổi trở lên         b - người lớn từ 15 tuổi trở lên

1 2 3 5 6 7 8 9

Thành lập Ủy ban Phòng chống tác hại 
Thuốc lá (CFTC)
Xây dựng Nghị định về việc thành lập và 
hoạt động của CFTC 
Vòng thứ 2 của cảnh báo sức khỏe bằng 
hình ảnh (phía trên 55% mặt trước và 
sau)
Xây dựng đội ngũ 490 Cán bộ thanh tra 
phòng chống tác hại thuốc lá 
Xây dựng kế hoạch chiến lược về giáo 
dục và giảm sử dụng thuốc lá giai đoạn 
2 (2018-2022)

Cấm toàn diện quảng cáo, 
khuyến mại và tài trợ thuốc 
lá (TAPS) (Nghị định thư)

Mở rộng nơi làm việc không 
khói thuốc (Prakas)

Cấm bán và nhập khẩu 
shisha và thuốc lá điện tử

Cấm hút thuốc tại nơi làm 
việc và nơi công cộng 
(Thông tư)

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá (CFTC)

Campuchia: Tiến độ thực hiện Công ước khung FCTC của WHO

Điều 5.3 Nghị định về thành lập và chức năng của Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá (CFTC) đã hợp nhất các nguyên tắc của Điều 5.3
Điều 6 Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (25 - 31.1%)

Không cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá

Điều 8 100% môi trường trong nhà không khói thuốc ở 
Phòng hút thuốc trong nhà được phép ở
Hút thuốc ngoài trời  được phép

Điều 11 In cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh năm 2016 & vòng thứ 2 năm 2018 Mặt trước & sau (55%) Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị trực tiếp, quảng cáo tại điểm bán, Quảng cáo xuyên biên giới, quảng cáo khuyến mại qua internet, bán hàng qua nhân viên tiếp thị, 
bán từng điếu thuốc lá và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước
Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Chỉ cấm tên thương hiệu thuốc lá)

Điều 16 Cấm bao thuốc dưới 20 điếu  
Không yêu cầu dấu hiệu rõ ràng ở điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và người bán cũng không cần bằng chứng trước khi bán

Điều 26 Không có cơ chế tài trợ của chính phủ để phòng chống tác hại thuốc lá

Phạt đối với vì phạm chính sách cấm hút thuốc

Quy định cấm hút thuốc ở các cơ 
sở giáo dục, y tế, tôn giáo và du 
lịch và một số nơi làm việc nhưng 
không bắt buộc

Thành lập Ủy ban liên ngành về 
giáo dục và giảm sử dụng thuốc lá
 
Xây dựng kế hoạch chiến lược về 
giáo dục và giảm sử dụng thuốc lá 
giai đoạn 1 (2001 2005)

Phê chuẩn FCTC của WHO
 
Nghị định về cảnh báo sức khỏe 
bằng chữ trên vỏ bao thuốc lá

104

10

Thông qua Luật phòng chống tác hại 
thuốc lá 
Cấm bao thuốc lá nhỏ Kiddie (dưới 20 điếu) 
Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị qua 
internet 
Cấm quảng cáo tại điểm bán hàng (POS) 
Trưng bày bao thuốc tại điểm bán (Cho 
phép 1 bao cho mỗi thương hiệu)
Cấm mô tả sai hoặc gây hiểu lầm
Thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh 
(PHWs) (Phía trên 55% cả trước và sau)
Cấm hút thuốc tại nơi làm việc và nơi 
công cộng (Nghị định)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Trưng bày bao thuốc tại điểm bán (Cho phép 1 bao cho mỗi thương hiệu)
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Indonesia Phê chuẩn FCTC của WHO: Chưa ký FCTC | Ban hành luật kiểm soát thuốc lá: Theo Luật Y tế Quốc gia số 36/2009

Nam

Người lớn

Nữ

Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Indonesia
(%)

53.4

27

1.7 1.3
4.5 5.2

4.1 6.7

31.5 34.4 34.2 34.3 36.3

62.2 63.1 65.6 65.8
66

Cá
c m

ốc 
kiể

m 
soá

t t
huố

c l
á 

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   

1 2 3 4 5 6 7

Áp dụng cảnh báo bằng văn bản 
trên bao thuốc lá
Chính sách các địa điểm công 
cộng không khói thuốc
Khu vực không khói thuốc địa 
phương (KTR) trở thành biện pháp 
chính sách kiểm soát thuốc lá phổ 
biến

Không cấp giấy phép mới cho mô 
tả sai lệch hoặc gây nhầm lẫn 
trên bao thuốc
Triển khai cảnh báo sức khỏe 
(PHW bằng hình ảnh)
(Phía trên 40% mặt trước và sau)

Hướng dẫn về quản lý xung đột lợi 
ích với ngành công nghiệp thuốc lá ở 
Bộ Y tế
Cấm trưng bày bao thuốc tại điểm 
bán hàng (POS) ở Bogor

Vòng  2 của cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh (phía trên 40% 
mặt trước và sau)

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Bộ Y tế (MOH) là đầu mối

Indonesia: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO *

Điều 5.3 Quy định của Bộ (hướng dẫn) chỉ áp dụng cho Bộ Y tế       Không có quy tắc ứng xử nào áp dụng cho tất cả các công chức của chính phủ
Điều 6 Có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá 

Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (62.71%) Không cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá

Điều 8 100% không khói thuốc khu vực trong nhà ở                       Khu vực hút thuốc ngoài trời ở nơi công cộng được phép ở  
Phòng hút thuốc trong nhà được phép ở                                                       Phạt đối với vì phạm chính sách cấm hút thuốc

Điều 11 Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh  năm 2014 và vòng thứ 2 năm 2019  Phỉa trên trước & sau (40%) Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm quảng cáo khuyến mại trực tiếp qua internet        Không cấm quảng cáo, trưng bày bao thuốc tại điểm bán, quảng cáo xuyên biên giới, bán hàng qua nhân viên tiếp thị, 
Chỉ cấm trưng bày điểm bán ở  Bogor                    bán lẻ từng điếu và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước
Cấm một phần đối với quảng cáo khuyến mại trực tiếp  Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Chỉ cấm công khai)

Điều 16 Không yêu cầu dấu hiệu rõ ràng ở điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và người bán cũng không cần bằng chứng trước khi bán 
Không cấm bao thuốc dưới 20 điếu

Điều 26 10% thuế thuốc lá địa phương phụ thu cho phát triển xã hội (50% chi cho y tế - 75% trong số 50% phân bổ cho chăm sóc dự phòng, 25% cho xây dựng và bảo trì)

* Indonesia không phải là bên tham gia vào FCTC của WHO nhưng đã thực hiện một số biện pháp FCTC.
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Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Lào (15 tuổi trở lên)
(%)

8.4
7.1

25.5 27.9

43
50.8

Phê chuẩn FCTC của WHO: 6/9/2006 | Ban hành luật phòng chống tác hại thuốc lá: 2009

Nam

Người lớn

Nữ

CHDCND Lào

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014     2015     2016   

1 2 3 4 5 6 8 9

Thành lập Ủy ban phòng chống 
tác hại thuốc lá quốc gia
Thành lập Quỹ phòng chống tác 
hại thuốc lá của Lào
Cảnh báo sức khỏe bằng hình 
ảnh (PHWs) (Phía trên 75% trước 
và sau)
Cấm các hoạt động trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Áp dụng thuế tuyệt đối (100 LAK 
mỗi bao)
Cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài 
trợ thuốc lá (TAPS)
Cấm TAPS qua internet
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu 
lầm
Thuế tuyệt đối tăng lên 500 LAK 
mỗi bao

Thành lập Ban quản lý công tác phòng 
chống tác hại thuốc lá năm 2010 (10 
đại diện của các Bộ)
 Phê chuẩn FCTC của WHO
Quy định của Bộ y tế yêu cầu ít nhất 
30% diện tích vỏ bao in cảnh báo bằng 
văn bản
Phê chuẩn FCTC của WHO
Cấm bán lẻ từng điếu thuốc lá 
Cấm bao Kiddie (ít hơn 20 điếu)
Các cơ sở y tế và giáo dục cũng như 
phương tiện giao thông công cộng 
không khói thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 
chính sách phòng chống tác hại 
thuốc lá quốc gia
• Tăng thuế thuốc lá 
• Kiểm soát buôn lậu thuốc lá
• Cấm quảng cáo thuốc lá
• Không khói thuốc
• Cấm bán thuốc lá cho trẻ vị 
thành niên (<18)
• Giáo dục sức khỏe về tác hại 
của thuốc lá
• Hỗ trợ ngân sách chính phủ
• Thành lập Ủy ban Quốc gia về 
phòng chống tác hại thuốc lá

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia

Lào: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO

Điều 5.3 Không có quy tắc ứng xử
Điều 6 Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (16 -19.7%)

Không cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá

Điều 8 100% không khói thuốc trong nhà ở                                                                           Không phạt do vi phạm cấm hút thuốc 
Hút thuốc ngoài trời ở những nơi công cộng được phép ở

Điều 11 Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh  năm 2016  Phía trên trước & sau (75 ) Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm TAPS trực tiếp, quảng cáo tại điểm bán, Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quảng cáo xuyên biên giới, bán qua nhân viên tiếp thị, 
TAPS qua internet và bán lẻ từng điếu 
Trưng bày tại điểm bán (cho phép 1 gói mỗi thương hiệu)
Không cấm bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước

Điều 16 Cấm bao thuốc dưới 20 điếu
Không yêu cầu dấu hiệu rõ ràng ở điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và người bán cũng không cần bằng chứng trước khi bán

Điều 26 Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Lào
Tổng ngân sách: USD 116.700 (LAK 945.266.000) năm 2017
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Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Malaysia (18 tuổi trở lên)
(%)

49.1
48.8 46.6

45.1

24.7 22.8 24.6
24

3.5
1.9 1.1 1.4

Phê chuẩn FCTC của WHO: 16/9/2005
Ban hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá: quy định về kiểm soát các sản phẩm thuốc lá 2004 và các quy định sửa đổi 2008; 
2009; 2010; 2011 và 2013 theo Đạo luật Thực phẩm 1983, Luật phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia đã được soạn thảo

Malaysia

Nam

Người lớn

Nữ

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

1996   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018      

1 2 3 4 5 6 7

Phê chuẩn FCTC của WHO 
Thành lập Ban nâng cao sức 
khỏe Malaysia (MySihat)

Thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng 
hình ảnh (PHWs) (Phía trên 40% mặt 
trước và 60% mặt sau)
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm
Thi hành cấm bao thuốc nhỏ Kiddie 
(trì hoãn từ 2004)

Vòng thứ 2 cảnh báo sức khỏe bằng 
hình ảnh (Phía trên 50% mặt trước 
và 60% mặt sau)
Mở rộng các địa điểm không khói 
thuốc (23 địa điểm)
Mở rộng các thành phố không khói 
thuốc (5 thành phố)

Quy định về kiểm soát sản phẩm 
thuốc lá năm 2004 theo Đạo luật 
Thực phẩm 1983
Cấm quảng cáo, khuyến mãi và 
tài trợ thuốc lá trực tiếp và gián 
tiếp (TAPS)
Cấm TAPS qua internet
Cấm bao nhỏ Kiddie (dưới 20 
điếu)
Cấm bán lẻ từng điếu thuốc

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Ban Thư ký Công ước Khung về Phòng chống tác hại Thuốc lá

Malaysia: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO

Điều 5.3 Không có quy tắc ứng xử
Điều 6 Đánh thuế tất cả các sản phẩm thuốc lá theo cách tương đối Không cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá 

Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (53 - 58%)

Điều 8 100% không khói thuốc khu vực trong nhà ở                                                       Khu vực hút thuốc ngoài trời tại nơi công cộng ở  
Phòng hút thuốc trong nhà cho phép ở                                              Hút thuốc ngoài trời được phép ở          
Hút thuốc trong nhà được phép ở                                                          Phạt  vi phạm cấm hút thuốc

Điều 11 PHWs năm 2009 và vòng thứ 2 năm 2014  Phía trên 50% mặt trước & 60% mặt sau Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm TAPS trực tiếp, Quảng cáo tại điểm bán, bán qua nhân viên tiếp thị, cấm TAPS qua internet và bán lẻ từng điếu 
Cấm một phần quảng cáo xuyên biên giới
Không cấm hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trưng bày tại điểm bán và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước

Điều 16 Cấm bao thuốc dưới 20 điếu Không yêu cầu người bán đòi bằng chứng (đủ tuổi pháp lý) trước khi bán 

Điều 26 Ban Nâng cao sức khỏe Malaysia (MySihat)
Tổng ngân sách: USD 1,91 triệu (MYR 7,5 triệu) cho năm 2018
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100% không khói thuốc trong nhà ở                                                                           Khu vực được phép hút thuốc ngoài trời tại nơi công cộng ở 
Hút thuốc trong nhà cho phép ở   
Phạt vi phạm quy định không hút thuốc  

Ra luật kiểm soát việc hút và tiêu 
thụ các sản phẩm thuốc lá
Hút thuốc bị cấm ở những nơi 
công cộng,
Cấm toàn bộ TAPS trực tiếp
Hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận 
các sản phẩm thuốc lá
Cấm bán lẻ từng điếu thuốc 
Cảnh báo bằng văn bản trên vỏ 
bao thuốc lá 

Phê chuẩn FCTC của WHO: 21/4/2004
Ban hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá: Luật kiểm soát việc hút thuốc và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá (2006)

Myanmar

Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Myanmar (15 tuổi trở lên)
(%)

Nam

Người lớn

Nữ

44.8
43.8

22 26.1

7.8 8.4

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014     2015     2016     2017   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các cơ sở y tế, tất cả các trường 
học và sân thể thao được chỉ định 
là những nơi không khói thuốc
Cấm quảng cáo, khuyến mại và 
tài trợ thuốc lá (TAPS) trên tất cả 
các phương tiện truyền thông điện 
tử và in, bao gồm cả biển quảng 
cáo
Đào tạo cán bộ y tế cho hoạt 
động kiểm soát thuốc lá
Phê chuẩn FCTC của WHO 

Cung cấp dịch vụ cai thuốc
Thành lập Ban phòng chống tác 
hại thuốc lá trung ương
Văn phòng tổng thống chỉ thị 
cấm sử dụng thuốc lá ở tất cả 
các tổ hợp và tòa nhà của văn 
phòng chính phủ

Ban hành biển thông báo về khu vực 
không hút thuốc
Thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng 
hình ảnh (PHWs) (Phía trên 75% cả 
mặt trước và mặt sau)
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu 
lầm
Vòng thứ 2 PHWs (Phía trên 75% cả 
mặt trước và mặt sau)

Biện pháp chủ yếu
Ủy ban phòng chống tác hại Thuốc lá Trung ương
Myanmar:  Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO

Không có quy tắc ứng xử
Có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá Không cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá 
Gánh nặng thuế thuốc lá theo giá bán lẻ (50 – 60%)

PHWs năm 2016 và vòng thứ 2 năm 2017             Phía trên mặt trước và sau Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ trực tiếp, quảng cáo xuyên biên giới, Bán qua nhân viên tiếp thị, quảng cáo khuyến mại, tài trợ qua internet và bán lẻ từng điếu thuốc lá
Không cấm quảng cáo tại điểm bán, hoạt động gọi là “trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp thuốc lá, trưng bày và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước

Yêu cầu dấu hiệu rõ ràng bên trong điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên. Không yêu cầu người bán yêu cầu cung cấp bằng chứng (đủ tuổi pháp lý) 
trước khi bán. Không cấm đóng gói bao thuốc dưới 20 điếu.

Điều 5.2
Điều 5.3

Điều 6

Điều 8

Điều 11

Điều 13

Điều 16

Điều 26 Không có cơ chế tài trợ của chính phủ để phòng chống tác hại thuốc lá
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Tỷ lệ người lớn hút thuốc ở Philippines
(%)

a - người lớn từ 18 tuổi trở lên b - người lớn từ 20 tuổi trở lên c - người lớn từ 15 tuổi trở lên

Nam

Người lớn

Nữ
8 12.1

10.1 5.8

23.5
34.8

29.7

23.8

50.6 56.3
49.5

41.9

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

2000      2001a      2002      2003b      2004      2005      2006      2007      2008      2009c      2010      2011      2012      2013      2014     2015c     2016     2017     2018    

1 2 3 4 5 87 9

Ban hành Đạo luật quy định về 
thuốc lá 2003 (Đạo luật cộng hòa 
9211)
Phê chuẩn FCTC của WHO 
Thực thi cấm một phần quảng cáo, 
khuyến mại và tài trợ thuốc lá 
(TAPS)

Thực hiện Cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh (PHWs) (phía dưới 
50% mặt trước và sau)
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây 
hiểu lầm

Lệnh thực thi 26 “Địa điểm công cộng 
không khói thuốc”
Chiến lược phòng chống tác hại thuốc 
lá quốc gia (2017-2022)
Vòng thứ 2 cảnh báo sức khỏe (Phía 
dưới 50% mặt trước và sau)

Điều 5.2
Điều 5.3

Điều 6

Điều 8

Điều 11

Điều 13

Điều 16

Điều 26

Biện pháp chủ yếu
Phòng bệnh không lây nhiễm, Cục phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế
Philippines: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO

Chính phủ thực thi Quy tắc ứng xử 
Có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá Không cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá 
Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (61.7%)

100% không khói thuốc khu vực trong nhà ở                               Phòng hút thuốc trong nhà được phép ở
Phạt đối với vì phạm không hút thuốc                  Khu vực hút thuốc ngoài trời ở nơi công cộng được phép ở

Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh năm 2016 và vòng thứ 2 năm 2018  Phía dưới 50% mặt trước & mặt sau Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Cấm quảng cáo thuốc lá trực tiếp và quảng cáo/khuyến mại qua internet    
Cấm một phần quảng cáo và tài trợ thuốc lá

Yêu cầu một thông báo rõ ràng bên trong điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và người bán yêu cầu bằng chứng về tuổi hợp pháp trước khi bán. Không cấm 
bao thuốc dưới 20 điếu

85% doanh thu thuế tăng thêm dành cho y tế (80% cho bảo hiểm y tế chung và 20% cho chương trình hỗ trợ y tế và tăng cường sức khỏe)
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Phê chuẩn FCTC của WHO: 6/6/2005
Ban hành các luật kiểm soát thuốc lá khác: Đạo luật quy định thuốc lá 2003 (RA 9211), Luật cải cách thuế Sin (RA 10351), và 
Luật cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh (RA 10643)

Philippines

Bản ghi nhớ CSC-DOH Thông tư 
2010-01 để bảo vệ công chức 
tránh sự can thiệp của ngành 
công nghiệp thuốc lá
Giới thiệu giải thưởng Red Orchid 
cua Bộ Y tế
Chiến lược phòng chống tác hại 
thuốc lá quốc gia (2011 2016)
Ban hành Luật cải cách thuế Sin
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Không cấm quảng cáo tại điểm bán, hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Trưng bày 
thuốc lá tại điểm bán, quảng cáo xuyên biên giới, bán qua nhân viên tiếp thị, bán lẻ từng điếu 
thuốc và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước



Phê chuẩn FCTC của WHO: 14/5/2004
Ban hành các luật kiểm soát thuốc lá: Luật hút thuốc (Cấm ở một số địa điểm nhất định) (1992), Luật thuốc lá (Kiểm soát quảng 
cáo và bán hàng) (1993) và các Thông báo và Quy định liên quan

Singapore

Nam

Người lớn

Nữ

Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Singapore (tuổi từ 18 - 69)
(%)

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

Cấm quảng cáo bao thuốc tại 
các điểm bán hàng (POS) 
Cấm sở hữu và sử dụng thuốc 
lá điện tử

Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài 
trợ thuốc lá (TAPS) qua internet
Thành lập Ban Nâng cao sức khỏe 
Singapore
Cấm bán lẻ thuốc lá điếu và gói nhỏ 
kiddie (ít hơn 20 điếu mỗi gói)

Phê chuẩn FCTC WHO 
 Đạo luật Thuốc lá (Kiểm soát 
Quảng cáo và Bán hàng)
Triển khai cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh (PHWs) (Phía trên 
50% mặt trước và mặt sau)
Vòng thứ 2 PHWs (Phía trên 
50% mặt trước và mặt sau)

Vòng thứ 3 PHWs (Phía trên 50% mặt 
trước và mặt sau)
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu 
lầm
 Cấm sản phẩm thuốc lá mới nổi (xì 
gà không khói, thuốc lá không khói; 
thuốc lá hoặc nicôtin hòa tan)

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Ban Nâng cao sức khỏe

Singapore: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO 

Điều 5.3 Quy tắc ứng xử được toàn bộ chính phủ thực thi 
Điều 6 Có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá Cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá

Đánh Thuế tất cả các sản phẩm thuốc lá                                                                  Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (67.5%)

Điều 8 100% không khói thuốc trong nhà ở                                                       Phòng hút thuốc trong nhà cho phép ở             
Phạt vi phạm quy định không hút thuốc                                               Khu vực hút thuốc ngoài trời tại nơi công cộng ở 
 

Điều 11 PHWs năm 2004, vòng thứ 2 năm 2006 và vòng thứ 3 năm 2013 phía trên mặt trước và sau (50%) Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm TAPS trực tiếp, quảng cáo tại điểm bán, trưng bày bao thuốc tại điểm bán, quảng cáo xuyên biên giới, bán qua nhân viên tiếp thị, TAPS qua internet và bán lẻ từng 
điếu thuốc lá và bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước
Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Chỉ cấm công khai)

Điều 16 Cấm bao thuốc ít hơn 20 điếu
Yêu cầu dấu hiệu rõ ràng bên trong điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và người bán cũng yêu cầu bằng chứng trước khi bán

Điều 26 Ban Nâng cao sức khỏe Singapore
Tổng ngân sách: USD 185,61 triệu (SGD 245 triệu) cho năm 2018
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(%)
Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Thái Lan (tuổi từ 15 trở lên)

Phê chuẩn FCTC của WHO: 8/11/2004
Ban hành luật kiểm soát thuốc lá: Đạo luật kiểm soát các sản phẩm thuốc lá  B.E. 2535 (1992), Đạo luật bảo vệ sức khỏe người 
không hút thuốc B.E. 2535 (1992) và Đạo luật kiểm soát sản phẩm thuốc lá (2017)

Thái Lan

Nam

Người lớn

Nữ

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

Luật kiểm soát sản phẩm thuốc lá 
năm 2017
Cấm bán và nhập khẩu shisha và 
thuốc lá điện tử
Yêu cầu độ tuổi tối thiểu (20 tuổi) 
Hạn chế về bán và khuyến mãi 
(bao gồm Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR)
Quy định công khai và báo cáo

Thuế tiêu thụ đặc biệt 79%giá xuất 
xưởng
Vòng thứ 2 PHWs (Phía trên 55% mặt 
trước và sau)
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu 
lầm 
Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 80% giá 
bán buôn
Cấm hút thuốc trong quán 
rượu/bar/vũ trường
Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 85% giá 
bán buôn
 

Vòng thứ 3 PHWs (Phía trên 55% 
mặt trước và sau)
Quy định của Cục phòng chống 
bệnh tật về cách tương tác với 
doanh nghiệp thuốc lá và những 
người có liên quan
Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 87% 
giá bán buôn
Vòng thứ 4 PHWs (Phía trên 85% 
mặt trước và sau)
Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 90% 
giá bán buôn

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Ủy ban quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá

Thái Lan: Tiến độ thực hiện Công ước Khung FCTC của WHO 

Điều 5.3 Quy định của Bộ trưởng áp dụng đối với Bộ Y tế Không có quy tắc ứng xử nào áp dụng cho tất cả các công chức của chính phủ
Điều 6 Có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá    Gánh nặng thuế thuốc lá theo giá bán lẻ (70%)

Cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá

Điều 8 100% không khói thuốc trong nhà ở
Phạt vi phạm quy định không hút thuốc

Phòng hút thuốc trong nhà cho phép ở
Khu vực hút thuốc ngoài trời tại nơi công cộng ở

Điều 11 PHWs năm 2005, Vòng thứ 2 năm 2007, Vòng thứ 3 năm 2010 và Vòng thứ 4 năm 2014 
(Phía trên 85% mặt trước và sau)

Bao bì trơn (Xây dựng Quy chế Bộ) 
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm TAPS trực tiếp, quảng cáo tại điểm bán, hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,  quảng cáo xuyên biên giới, trưng bày bao thuốc tại điểm bán, Bán qua nhân 
viên tiếp thị, TAPS qua internet và bán lẻ từng điếu thuốc lá, bán và nhập khẩu các loại thuốc lá nhiệt, shisha và thuốc lá điện tử

Điều 16 Cấm bao thuốc ít hơn 20 điếu
Yêu cầu người bán hỏi bằng chứng (đạt đủ độ tuổi hợp pháp)

Không yêu cầu thông báo rõ ràng bên trong điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành 
niên

Điều 26 Quỹ nâng cao sức khỏe Thái Lan (ThaiHealth)
Tổng ngân sách: USD 128,97 triệu (THB 4.372,1) cho năm 2017

Ủy ban quốc gia về kiểm soát thuốc lá
Văn phòng kiểm soát thuốc lá ở Bộ Y 
tế công cộng
Đạo luật kiểm soát sản phẩm thuốc lá 
và Đạo luật bảo vệ sức khỏe của người 
không hút thuốc
Cấm cảnh hút thuốc trên truyền hình
Quỹ nâng cao sức khỏe ThaiHealth
Thuế tiêu thụ đặc biệt 75% giá bán buôn
Phê chuẩn FCTC của WHO 
Thực thi PHWs (Phía trên 50% mặt 
trước và sau)
Cấm trưng bày bao thuốc tại POS 
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Phê chuẩn FCTC của WHO: 17/12/2004 | Ban hành luật phòng chống tác hại thuốc lá: 2012Việt Nam

23.8

56.1
49.2 47.4

1.8 1.5 1.4

Tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Việt Nam (Tuổi từ 15 trở lên)
(%)

Male

Adult

Female

Cá
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ốc 
kiể

m 
soá

t t
huố

c l
á 

Sân bay Bar & quán Cơ sở giáo dục Cơ sở y tế Khách Sạn Nhà hàng (đ. hòa) Nhà hàng (Ko đ. hòa) C.hàng & tổ hợp mua sắm

Giao thông (công cộng) Trường đhọc Nơi l. việc/V.phòng Nơi l. việc/V.phòng (mở) C. viên & sân chơi Tổ hợp thể thao

Trạm giao thông

2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014     2015     2016     2017   

1 2 3 4 5 6

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác 
hại thuốc lá (2000-2010) được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt
Phê chuẩn FCTC của WHO 
Ban hành Luật phòng chống tác hại 
thuốc lá

Thông qua Luật sửa đổi Thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuế 
suất thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá đã tăng lên 
70% vào 1/1/2016 và 75% vào 1/1/2019)
Cấm bao thuốc nhỏ (dưới 20 điếu/bao)

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam
Triển khai cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh 
(Phía trên 50% mặt trước và mặt sau)
Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm
Cấm quảng cáo tại điểm bán (POS) (cho phép 1 
bao/tút mỗi thương hiệu)
Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá 
(TAPS) qua internet
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại 
thuốc lá đến năm 2020 được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt

22.5

45.3

1.1

Biện pháp chủ yếu
Điều 5.2 Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia (VINACOSH)

Vietnam: Tiến độ thực hiện FCTC của WHO 

Điều 5.3 Không có quy tắc ứng xử
Điều 6 Gánh nặng thuế thuốc lá trên giá bán lẻ (35.3% ) 

Cấp phép người bán lẻ thuốc lá

Điều 8 100% không khói thuốc trong nhà ở                                                            Khu vực hút thuốc ngoài trời tại nơi công cộng ở
Phòng hút thuốc trong nhà cho phép ở                                                        Hút thuốc ngoài trời mọi nơi ở 
Phạt vi phạm quy định không hút thuốc

Điều 11 In cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh năm 2013 phía trên mặt trước và sau (50%) Cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Điều 13 Cấm quảng cáo thuốc lá trực tiếp và quảng cáo, khuyến mại tại điểm bán, Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  (Chỉ cấm công khai) Không cấm bán thuốc lá điếu lẻ, 
cấm bán qua nhân viên tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại qua internet                     không cấm bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá nhiệt, thuốc lá điện tử, shisha và ống nước
Cấm một phần tài trợ thuốc lá và quảng cáo xuyên biên giới

Điều 16 Cấm bao thuốc ít hơn 20 điếu                   Không cần người bán yêu cầu bằng chứng (đạt đủ độ tuổi hợp pháp) trước khi bán 
Yêu cầu thông báo rõ ràng bên trong điểm bán về cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên

Điều 26 Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam
Tổng ngân sách: USD 15,65 triệu (VND 355.379 triệu) cho năm 2017
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Nguồn nhân lực ở ASEAN 

Myanmar

Thái Lan

Malaysia 

Singapore 

Campuchia

Việt Nam

CHDCND Lào

Indonesia 

Philippines

Brunei Darussalam

Số cán bộ Nhà nước (Bộ Y tế) đang làm việc 
trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá
    Toàn thời gian Bán thời gian

Số tổ chức phi chính phủ làm việc về phòng chống tác hại thuốc lá

14
25
2,788

10
71
6,518,833

2
1
412,008***

10
23
499,145 
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Số người hút thuốc trên một nhân viên phòng chống 
tác hại thuốc lá toàn thời gian

3
18
1
2,080,000

40**
16
412,500***

29
2
11,896

40
20*
266,909

24
14
6 
650,100

* Khoảng một nửa số tổ chức phi chính phủ không chỉ làm việc về các vấn đề phòng chống tác hại thuốc lá mà còn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác.
**Chương trình quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá được nằm trong Chương trình dự phòng và kiểm soát các bệnh  liên quan đến lối sống của Cục Phòng chống và Kiểm 
soát Bệnh tật và họ cũng đang làm việc với Dịch vụ Truyền thông và nâng cao sức khỏe. Cả hai đơn vị này đều thuộc Sở Y tế, Philippines.
*** Tỷ lệ được ước tính  dựa trên số lượng nhân viên kiểm soát thuốc lá bán thời gian tại Bộ Y tế, Philippines. 

7
5
2
240,123
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Nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và sự phối hợp  
đa ngành hiệu quả ở các cấp chính quyền và xã hội 
khác nhau là cần thiết để phát triển và thực hiện hiệu 
quả một loạt các hoạt động phòng chống tác hại thuốc 
lá. Để đạt được mục đích này, Công ước Khung WHO 
FCTC yêu cầu các quốc gia thiết lập hoặc củng cố và 
hỗ trợ kinh phí cho cơ chế điều phối hoạt động cấp 
quốc gia hoặc cán bộ đầu mối để xây dựng, thực thi, 
báo cáo định kỳ, và rà soát các chiến lược, kế hoạch,  
và chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia 
đa ngành toàn diện (Điều 5.1 và 5.2).

Nhìn chung, nhiều quốc gia vẫn còn thiếu những nguồn 
lực cơ bản về cơ cấu, con người, tài chính và kỹ thuật cần 
thiết để thực hiện các chương trình phòng chống tác hại 
thuốc lá một cách hiệu quả và bền vững. Rất ít quốc gia 
trong khu vực ASEAN có đủ số lượng cán bộ làm việc 
toàn thời gian về phòng chống tác hại thuốc lá. Singapore 
và Thái Lan là hai quốc gia có chính sách phòng chống 
tác hại thuốc lá mạnh mẽ với một số lượng đáng kể cán 
bộ cấp quốc gia làm về phòng chống tác hại thuốc lá, 
trong khi các nước khác trong khu vực đang dần nâng 
cao năng lực quốc gia (nhân lực, tài chính và kỹ thuật) để 
phòng chống tác hại thuốc lá một cách hiệu quả.

Quốc gia Cơ chế điều phối hoạt động cấp quốc gia về phòng chống 
tác hại thuốc lá

Cơ chế cung cấp tài chính của chính phủ 
cho phòng chống tác hại thuốc lá

Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia 
Lực lượng đặc nhiệm đa ngành vì sức khỏe

Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá (CFTC)

Không có, chỉ có  Bộ y tế là đầu mối

Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia

Văn phòng Công ước Khung về Ban Kiểm soát Thuốc lá (FCTC)

Ban Nâng cao sức khỏe

Ủy ban quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá

Văn phòng chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia (VINACOSH)

Văn phòng kiểm soát và phòng chống các bệnh không lây nhiễm, 
Cục phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế

CÔNG ƯỚC KHUNG WHO FCTC:
Các hướng dẫn Điều 6 khuyến nghị các quốc gia “dành doanh thu thuế” để tài trợ 
cho phòng chống tác hại thuốc lá và các hoạt động nâng cao sức khỏe khác.

Điều 26 yêu cầu tất cả các Bên bảo đảm và cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc thực 
hiện các chương trình và hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá để đáp ứng các mục 
tiêu của công ước.

Nguồn nhân lực và tài chính cho 
phòng chống tác hại thuốc lá

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Chương 5

Không
Có
Có
Có
Không

Có
Có
Có

Có

Có

Brunei 

Campuchia

Indonesia 

CHDCND Lào 

Malaysia  
Myanmar

Philippines

Singapore 

Thái Lan

Việt Nam 

Ban kiểm soát việc hút thuốc và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trung ương



Ngân sách cho phòng chống tác hại thuốc lá và y tế ở khu vực ASEAN

Singapore  (2017)

Việt Nam (2017) 

CHDCND Lào (2017)

0.1167 triệu (945.27 triệu LAK)
0.018 (142.8 LAK )

Thái Lan  (2017)

Malaysia (2017) 

PC tác hại thuốc lá  (USD)
Y tế  (USD)

15.65 triệu (355,379 triệu VND)
0.17 (3,834 VND)

PC tác hại thuốc lá (bình quân đầu người bằng USD
Y tế (bình quân đầu người bằng (USD)

Indonesia (2018)

* Myanmar không có ngân sách của chính phủ dành cho phòng chống tác hại thuốc lá.
** Ngân sách sử dụng cho các chương trình liên quan đến thuốc lá lấy từ ngân sách hoạt động của Trung tâm Nâng cao sức khỏe.
*** Ngân sách cho phòng chống tác hại thuốc lá ước tính 100.000 MYR chỉ từ Ban Nâng cao sức khỏe Malaysia (MySihat).
**** Ngân sách 183,33 triệu USD (253 triệu SGD) là cho tất cả các chương trình bênh không lây nhiễm (NCD) mà không phải riêng 
cho phòng chống tác hại thuốc lá.
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Philippin (2017)

1.23 triệu (62 triệu PHP)
0.012 (0.6 PHP)
2.98 tỷ (150.26 tỷ PHP)
28.9 (1455 PHP)

11.8 triệu (400 triệu THB)
0.17 (5.93 THB)
3.855  tỷ (130.7  tỷ THB)
57.2 (1,937.6 THB)

25,510 (100,000 MYR)***
0.0008 (0.003 MYR)
5.79  tỷ (24.88 tỷ MYR)
182.9 (785.8 MYR)

8,117  tỷ (111 nghìn tỷ IDR)
31,376 (429,060 IDR)

183.33 triệu (253 triệu SGD)****
32.71 (45 SGD)
7.77  tỷ (10.73  tỷ SGD)
1385.9 (1913 SGD)

Brunei Darussalam
(2017)

27,982.5 (38,615.80 BND)**
0.07 (0.09 BND)
234.695 triệu (323.88 triệu BND)
554.8 (765.7 BND)Campuchia (2016)

0.225 triệu (90 triệu KHR)
0.015 (5.9 KHR)

Myanmar*



Giải pháp: Các giải pháp tài chính quốc gia sáng tạo
Ở nhiều nước, phòng chống tác hại thuốc lá thường không phải 
là ưu tiên quốc gia. Do đó, các nguồn lực trong nước để thực 
hiện Công ước Khung WHO FCTC không đảm bảo và phải 
cạnh tranh với các chương trình khác về tài trợ của chính phủ. 
Một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề này là đưa ra các khoản 
thuế phụ thu riêng cho thuốc lá và rượu bia để có thể giúp giảm 
tiêu thụ các sản phẩm độc hại này và quan trọng hơn là cung 
cấp một dòng tài chính đảm bảo hơn cho các chương trình nâng 
cao sức khỏe và phòng chống tác hại thuốc lá.

Năm trong số mười nước ASEAN đã thành lập các quỹ nâng 
cao sức khỏe hoặc phòng chống tác hại thuốc lá thông qua các 
khoản thuế phụ thu (Thái Lan, Lào và Việt Nam) và ngân sách 
kho bạc (Malaysia và Singapore). Các sáng kiến ở 
Campuchia, Philippines và Myanmar đang được tiến hành để 
thiết lập những cơ chế tài chính tương tự.
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Lưu ý: Dựa trên 87 quốc gia có dữ liệu về chi tiêu công cho kiểm soát thuốc lá và doanh thu thuế tiêu thụ thuốc lá. Chi tiêu cho kiểm soát thuốc lá ở một số quốc gia 
được ước tính từ các số liệu từ năm 2004 đến năm 2016, điều chỉnh lạm phát (giá tiêu dùng trung bình, IMF World Economic Outlook 2016). Doanh thu thuế là doanh 
thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt  sản phẩm thuốc lá (hoặc thuốc lá điếu) năm 2016 và 2015 (hoặc nước nào không có thì là năm 2014 hoặc 2013 chuyển đổi về giá trị năm 
2016). Giá trị bình quân đầu người được tính bằng cách sử dụng dân số dự báo từ 15 tuổi trở lên của Liên Hợp Quốc năm 2016.

Phòng chống tác hại thuốc lá chưa được tài trợ đủ

(US
D đ

ầu
 ng

ười
) Các chính phủ thu về hơn 250 tỷ USD từ tổng số thuế 

thuốc lá mỗi năm trên toàn thế giới, nhưng chỉ chi 
khoảng 1 tỷ USD cho phòng chống tác hại thuốc lá – 
với 95% chi tiêu này từ các quốc gia có thu nhập cao.

180
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0
Thu nhập cao Thu nhập Trung Bình Thu nhập thấp

Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt 
theo đầu người từ các sản phẩm 
thuốc lá
Chi tiêu công theo đầu người cho 
phòng chông tác hại thuốc lá

178.94

1.14

34.53

2.39 0.00480.01

Ngân sách cần để thực hiện 
các biện pháp phồng chống 

tác hại thuốc lá
USD 0.11 
đầu người

Quỹ hiện có từ chi 
tiêu công và hỗ trợ 

nước ngoài 
USD 0.019 
đầu người

Quá ít nguồn lực giành cho kiểm soát thuốc 
lá ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Tuyên bố của Liên hợp quốc:

“Công nhận rằng các biện pháp về giá và thuế đối với thuốc lá là một biện pháp hiệu quả và quan trọng để giảm tiêu thụ 
thuốc lá, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, và đại diện cho một nguồn thu ngân sách để tài trợ cho phát triển ở nhiều quốc gia”

 

“45. (d) Phát hiện những nguồn lực đầy đủ, có thể dự đoán và bền vững, thông qua các kênh trong nước, song phương, khu 
vực và đa phương, bao gồm các cơ chế tài chính sáng tạo tự nguyện và truyền thống.

“49. Thúc đẩy tất cả những cách thức có thể để xác định và huy động nguồn lực tài chính đầy đủ, có thể dự đoán, bền vững và 
nguồn nhân lực, kỹ thuật cần thiết, và xem xét hỗ trợ cho các phương pháp tiếp cận tự nguyện, hiệu quả, sáng tạo để tài trợ 
lâu dài cho phòng chống và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, có tính đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”

Thông tin 
tóm tắt

Tuyên bố của Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 
Liên hợp quốc về tài chính cho phát triển, 
Addis Ababa, Ethiopia, tháng 7 năm 2015

Tuyên bố chính trị tại Đại hội cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc 
về phòng chống và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, 

thành phố New York, tháng 9 năm 2011 



* Các quốc gia đã thành lập quỹ nâng cao sức khỏe hoặc quỹ phòng chống tác hại thuốc lá sử dụng thuế phụ thu để cung 
cấp nguồn tài chính

Thuế phụ thu: Tầm nhìn toàn cầu

Madagascar

Mauritius

Nepal

ComorosCongo

Ai Cập

Iran
Hàn Quốc*

Palau

Indonesia

Việt Nam*

Cook Islands

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Iceland

Morocco

Cape Verde
Mauritania

Côte d'Ivoire

Thụy Sĩ*
Ireland*

Estonia*
Lithuania

Romania

Argentina

Jamaica

Colombia

Costa Rica
El Salvador
Guatemala

Panama

Algeria
Thái Lan* CHDCND Lào

Bangladesh

Phòng chống tác hại thuốc lá
Bệnh không lây nhiễm
Bảo hiểm y tế/Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
Các chương trình sức khỏe tổng quát khác

Khoảng 35 quốc gia 
dùng doanh thu từ 
thuế thuốc lá cho 
các mục đích y tế

Philippines
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Các loại cơ chế tài chính tạo quỹ ở ASEAN

*Ngân sách ước tính cũng bao gồm các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm khác (ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất, sức khỏe học đường và các chương trình cộng 
đồng), ở cả trẻ em và người lớn. ** Ngân sách cho tất cả các chương trình bệnh không lây nhiễm (NCD). *** Tổng ngân sách không gồm số tiền không thu được từ các thương hiệu 
nhập khẩu vì ngành công nghiệp thuốc lá từ chối thanh toán thuế lợi tức 2% và 200 LAK cho mỗi gói. **** 10% thuế thuốc lá địa phương giành cho phát triển xã hội (50% số tiền là cho 
sức khỏe - 75% của 50% cho sức khỏe sẽ được sử dụng để chăm sóc dự phòng / thúc đẩy chăm sóc bao gồm giảm các yếu tố nguy cơ NCD, 25% cho xây dựng và bảo trì).

Nguồn tài chính Năm thành lập Chi tiết/ Tổng ngân sách (USD)
2008

2001

2012

2013

2001

2013

2006

2014

Trung tâm Nâng cao sức khỏe (ngân sách hoạt động), 
Bộ Y tế, Brunei

Quỹ nâng cao sức khỏe Singapore

 
Ngân sách Bộ Y tế Philippines
Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Philippines

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Lào

Quỹ nâng cao sức khỏe Thái Lan (ThaiHealth)

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam

Quỹ nâng cao sức khỏe Malaysia (MySihat)

Thuế thuốc lá địa phương của Indonesia
 

115, 942 (160,000 BND)* (2016-2017)
130,434 (180,000 BND)* (2017-2018)

183.33 triệu (253 triệu SGD)** (2017)
185.61 triệu (245 triệu SGD)** (2018)

85% doanh thu thuế tăng thêm dành cho y tế
• 80% cho bảo hiểm y tế chung
• 20% cho hỗ trợ y tế và chương trình nâng cao sức khỏe

2% lợi tức cộng 200 LAK(mỗi bao) 116.700 (945.266,000 
LAK)***(2017)

2% phí phụ thu trên thuế tiêu thụ đặc biệt từ rượu bia và thuốc lá
121,12 triệu  (4.275,7 triệu THB) (2016)
128,97 triệu  (4.372,1 triệu THB) (2017)

1% thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực từ 1/5/2013;
1,5% từ 1/5/2016; và 2% từ 1/5/2019; 
15,65 triệu (355.379 triệu VND)

1,65 triệu (7,1 triệu MYR ) (2017)
1,91 triệu (7,5 triệu MYR) (2018)

Phân phối 10% doanh thu thuế thuốc lá địa phương về các tỉnh 
cho y tế ****
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Quản trị và vai trò của các quỹ nâng cao sức khỏe / phòng chống tác hại thuốc lá ở khu vực ASEAN

Loại quỹ và năm 
thành lập

Loại Quản lý và điều 
hành bởi

Báo cáo cho Vai trò của quỹ

Cơ quan 
cấp phép

Phát triển 
chính sách 

Xây dựng 
năng lực

Triển khai các 
chương trình nâng 
cao sức khỏe

Quỹ nâng cao sức 
khỏe Thái Lan 
(ThaiHealth) (2001)

Quỹ nâng cao sức 
khỏe Singapore 
(2001)

Quỹ nâng cao sức 
khỏe Malaysia
(MySihat) (2006)*

Quỹ phòng chống
tác hại thuốc lá Việt 
Nam (2013)

Quỹ phòng chống 
tác hại 
thuốc lá của Lào 
(2013)

Đơn vị độc lập
 

Ủy ban điều hành
  thuộc Bộ Y tế

Đơn vị bán độc lập 
trực thuộc Bộ Y tế

Cơ quan bán độc 
lập trực thuộc
Bộ y tế

Đơn vị thuộc Bộ Y 
tế

Ban chỉ đạo, dưới sự 
chủ trì của Thủ 
tướng

Ban giám đốc và
Chủ trì bởi Chủ tịch 
độc lập

Chủ tịch do Thủ 
tướng chính phủ
bổ nhiệm theo ý
kiến của Bộ y tế
và Ban giám đốc 
do Bộ trưởng Bộ
Y tế bổ nhiệm

Hội đồng quản lý 
liên ngành quỹ, chủ 
tịch là
Bộ trưởng Bộ Y tế 

Ủy ban qũy phòng 
chống tác hại thuốc 
lá (Ủy ban quốc gia 
phòng chống tác hại 
thuốc lá )

Nội các và cả hai 
nghị viện

Bộ y tế và 
Nghị viện

Bộ trưởng Bộ Y tế

Chính phủ và 
Quốc hội

Ủy ban quốc gia 
phòng chống tác 
hại thuốc lá và 
chính phủ 

*MySihat sẽ được tích hợp với dịch vụ của Ban Giáo dục Y tế, Bộ Y tế như một phần của Chương trình Hợp lý hóa dịch vụ Chính phủ.

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Thái Lan: Ngân sách y tế hàng năm(2010_2017)

Bộ Y tế công cộng (MoPH) và Quỹ An ninh 
y tế quốc gia

Quỹ nâng cao sức khỏe Thái Lan 
(ThaiHealth)

Tỷ lệ phần trăm ngân sách quỹ ThaiHeath 
trên tổng ngân sách của MoPH và Quỹ An 
ninh y tế Quốc gia (% )

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,110.30

2017

(Năm)  (triệu THB)

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,0000

161,010.20

3,391.77187,962.40

3,561.27199,810.90

3,811.55208,532.70

4,064.74221,279.60

4,111.31224,621.90

4,275.7286,694.3

4,372.1300,516.7

1.93

1.80

1.78

1.83

1.84

1.83

1.49

1.45

Quỹ Nâng cao sức khỏe Thái Lan tài trợ cho các chương trình phòng chống và giảm thiểu các nguy cơ chính mắc bệnh không lây nhiễm (2017)
(triệu USD)

11.2 (380 triệu THB) 

7.1 (240 triệu THB)

9.9 (335 triệu THB)

Thuốc lá 
Rượu bia
Tai nạn giao thông 
Hoạt động thể chất 
Chế độ ăn uống / Dinh dưỡng
Tăng cường cộng đồng khỏe mạnh
Tăng cường giáo dục sức khỏe và hệ thống 
truyền thông y tế và sức khỏe tinh thần

7.8 (265 triệu THB)

7.6 (260 triệu THB)18
(608 triệu THB)

86.1
(2,918 THB)

24.5
(830 triệu THB)

Chương 5: Nguồn nhân lực và tài chính để phòng chống tác hại thuốc lá
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Việt Nam: Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (VNTCF) phân bổ cho các chương trình phòng chống tác hại thuốc lá (2017)

Năm 2017, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam tài trợ 105 đơn vị với số tiền là 15,65 triệu USD (355.379 triệu VNĐ) phân 
bổ cho 28 bộ, tổ chức đoàn thể,  67 tỉnh / thành phố và 10 bệnh viện. Các dự án được hỗ trợ chủ yếu là các chiến dịch truyền thông 
về phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

4%

1%1%

2%

2%

Phổ biến các mô hình không 
khói thuốc ở các cơ quan 

nhà nước và các tỉnh / 
thành phố 

Cải thiện và tăng cường tổng đài dịch vụ tư vấn 
và cai thuốc lá ở tất cả các cơ sở y tế 

Nâng cao nhận thức giữa các nhà 
hoạch định chính sách và công chúng 
về tác hại của thuốc lá và luật phòng 
chống tác hại thuốc lá

Nâng cao năng lực của mạng lưới 
thanh tra giám sát và thực thi luật 
phòng chống tác hại thuốc lá

Thực hiện các nghiên cứu phục vụ chương trình phòng chống 
tác hại thuốc lá

Hỗ trợ chi phí hành chính và quản trị của 
Qũy phòng chống tác hại thuốc lá 

Xây dựng tài liệu đào tạo và tích hợp đào tạo vào 
chương trình trường học

Dự phòng

40%
44%

6%

Năm 2015, chính phủ Thái Lan đã chấp nhận và hành động theo đề xuất của Công ty Độc 
quyền Thuốc lá Thái Lan (TTM) tiến hành điều tra và tái tổ chức Quỹ Nâng cao Sức khỏe 
Thái Lan (ThaiHealth). Cuộc điều tra dẫn đến thông tin báo chí tiêu cực về Quỹ nâng cao 
sức khỏe ThaiHealth. ThaiHealth được công nhận là một trường hợp thành công điển hình 
mang tầm quốc tế về nâng cao sức khỏe từ nguồn 2% phụ thu trên doanh thu thuế thuốc lá 
và rượu bia.

Ở Việt Nam, chính phủ đã chấp nhận một đề nghị hợp tác với ngành công nghiệp thuốc lá 
trong việc kiểm soát buôn lậu thuốc lá. Vào tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành 
Chỉ thị 04 / CT-BCT trong đó xác định vai trò của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) trong 
việc tài trợ cho các hoạt động của chính phủ liên quan đến kiểm soát buôn lậu thuốc lá.

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Đừng để 
ngành công 
nghiệp thuốc 
lá lừa dối



Thực thi Điều 5.3 WHO FCTC ở khu vực ASEAN
Thực hiện Điều 5.3 của Công ước Khung WHO FCTC về quy tắc ứng 
xử, văn bản hướng dẫn hoặc chính sách khác

Có
Không

Myanmar

Malaysia 

Việt Nam

CHDCND Lào
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Philippines 

Thực hiện quy tắc ứng xử
(Thông tư liên tịch 2010 01 
(JMC) được cả chỉnh phủ thực thi.

Thái Lan

Quy định của Bộ (Quy tắc ứng xử) 
hoặc các hướng dẫn chỉ áp dụng 
cho Bộ Y tế.

Brunei Darussalam
Quy tắc ứng xử về bảo vệ các chính sách 
phòng chống tác hại thuốc lá khỏi sự can 
thiệp của ngành thuốc lá áp dụng cho tất cả 
các công chức chính phủ đang được Văn 
phòng Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Singapore

Việc thực hiện quy tắc ứng xử nội bộ được 
toàn bộ chính phủ tuân thủ.

Indonesia

Quy định của Bộ (Quy tắc ứng xử) hoặc các 
hướng dẫn chỉ áp dụng cho Bộ Y tế.

Campuchia

Các nguyên tắc của Điều 5.3 đã được 
kết hợp trong Nghị định về việc thành 
lập và chức năng của Ủy ban Phòng 
chống Tác hại Thuốc lá (CFTC.
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Ngành công nghiệp thuốc lá không giống bất kỳ ngành kinh 
doanh nào khác. Mặc dù bán sản phẩm gây nghiện và gây tử 
vong cho hai phần ba người sử dụng, ngành công nghiệp 
này vẫn tiếp tục thoát khỏi những quy định nghiêm ngặt 
trong kinh doanh sản phẩm của mình bằng cách can thiệp 
vào mọi cấp độ xây dựng và thực hiện chính sách kiểm soát 
thuốc lá. Thông qua cả hai phương thức công khai và bí mật, 
ngành công nghiệp này sử dụng các nguồn lực khổng lồ của 
mình để ngăn cản những nỗ lực của chính phủ các nước 
trong việc bảo vệ các chính sách y tế công cộng. Sự can 
thiệp của ngành thuốc lá vẫn là một thách thức lớn ở khu vực 
ASEAN cũng như ở những nơi khác trên thế giới.

Ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng nhiều chiến lược và 
chiến thuật cố ý và phi đạo đức, ở cả cấp quốc gia và quốc 
tế để trực tiếp và gián tiếp can thiệp, chống đối, hạ uy tín, 
làm suy yếu, gây cản trở và trì hoãn việc thực hiện các biện 
pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả. Những chiến lược này bao 
gồm vận động hành lang chính trị trực tiếp và gián tiếp để 
thao túng, chiếm quyền điều khiển các quy trình chính trị và 
chính sách  thông qua soạn thảo và sắp đặt các quy định 
pháp luật  thân thiện với ngành, cung cấp các ưu đãi cho các 
quan chức chính phủ và chính trị gia để đứng về phía ngành 
công nghiệp, thuê những quan chức chính phủ đã nghỉ hưu 
hoặc bổ nhiệm họ làm người phát ngôn hoặc thành viên hội 
đồng quản trị của ngành công nghiệp thuốc lá. Các chiến 
thuật khác bao gồm đe dọa kiện tụng chính phủ và các cá 
nhân, huy động các nhóm bề mặt, đưa ra các tuyên bố sai sự 
thật, công bố một nửa sự thật và truyền bá các thông tin sai 
lệch qua báo chí, tin tức, áp phích và quảng cáo trả tiền.

Điều 5.3 Công ước FCTC của WHO yêu cầu các Quốc gia 
thành viên, khi thiết lập và thực hiện các chính sách y tế 
công cộng về phòng chống tác hại thuốc lá, thì phải bảo 
vệ các chính sách này khỏi lợi ích thương mại và các lợi 
ích khác của ngành thuốc lá theo luật pháp quốc gia. Bằng 
cách nhất trí áp dụng Hướng dẫn Điều 5.3 FCTC của 
WHO tại phiên họp thứ ba Hội nghị các bên (COP3) năm 
2008, các bên tham gia hiệp ước đã chính thức công nhận 
xung đột không thể hòa giải giữa lợi ích chính sách y tế 
công cộng và lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá.

Trong khu vực ASEAN, bốn quốc gia (Indonesia, 
Philippines, Singapore và Thái Lan) đã thực hiện các 
bước cụ thể để bảo vệ chính sách y tế công cộng của mình 
khỏi sự can thiệp của ngành thuốc lá bằng cách xây dựng 
chính sách, các hướng dẫn hoặc quy tắc ứng xử nhằm 
ngăn chặn những tương tác không cần thiết giữa các cơ 
quan, nhân viên Chính phủ với ngành công nghiệp thuốc 
lá và đảm bảo tính minh bạch của bất kỳ tương tác nào xảy 
ra, trong khi các quốc gia khác vẫn phải áp dụng các biện 
pháp phòng ngừa tương tự phù hợp với Hướng dẫn ở Điều 
5.3. Mặc dù những hành động như vậy được thực hiện, sự 
can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vẫn đang gia 
tăng ở nhiều quốc gia, và điều này dự đoán sẽ tiếp tục 
trong tương lai. Do đó, vẫn còn nhiều khoảng trống để xây 
dựng hoặc tăng cường các cơ chế bảo vệ ở mức cao nhất 
để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự can thiệp của ngành 
công nghiệp này trong phòng chống tác hại thuốc lá.

Năm 2015, quỹ từ thiện Michael R. Bloomberg và Bill Gates đã 
đóng góp 4 triệu USD để giúp các nước đang phát triển chống lại các 
vụ kiện pháp lý của các công ty thuốc lá.

Ngày 7/3/2018, quỹ từ thiện Michael R. Bloomberg tài trợ 20 triệu 
USD để hình thành dự án giám sát toàn cầu về Ngăn chặn các tổ 
chức và sản phẩm thuốc lá (STOP), với mục đích tăng cường giám 
sát các chiến lược và hoạt động của ngành thuốc lá làm suy yếu sức 
khỏe cộng đồng. STOP sẽ hoạt động như một hệ thống giám sát toàn 
cầu mạnh mẽ bổ trợ cho những nỗ lực hiện tại trong việc nhận diện 
những gian dối của ngành công nghiệp này .

 4 Triệu
USD

 4 Triệu
USD

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Bảo vệ các chính sách y tế công cộng khỏi sự 
can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá 

Chương 6

Thông tin 
tóm tắt

 20 Triệu
USD

 20 Triệu
USD
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Các tổ chức quốc tế

- Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC)
- Hiêp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UNGC)
- Liên Hợp Quốc (UN)
- Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Đã thông qua hoặc xây dựng các chính sách 
phù hợp với hoặc hỗ trợ thực hiện Điều 5.3 của WHO 
FCTC. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn sự can thiệp của 
ngành công nghiệp thuốc lá, và mang tính chất pháp lý và 
phương tiện để gây ảnh hưởng đến các chính phủ và các cơ 
quan quốc tế.

Điều 5.3 WHO FCTC hoạt động như một biện pháp chống tham nhũng và quản trị tốt

Các biện pháp chống tham nhũng

Tiếp cận công khai thông tin

Tính minh bạch của các giao dịch và ra quyết định

Vận động hành lang và mâu thuẫn về lợi ích

Hướng dẫn thực hiện Điều 5.3 
Bảo vệ hoạch định chính sách y tế công cộng khỏi ngành công nghiệp thuốc lá

Ngành công nghiệp thuốc lá phải công bố thông tin cho chính phủ

Tương tác minh bạch giữa ngành công nghiệp thuốc lá và chính phủ

Quan chức chính phủ tiết lộ xung đột lợi ích, vận động hành lang

Tất cả 10 nước ASEAN đều có luật chống tham nhũng. Khuôn khổ pháp lý này có tiềm năng lớn để 
khai thác sức mạnh chính trị và pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi y tế công cộng, chống lại sự can thiệp của 
ngành thuốc lá phù hợp với các hướng dẫn của Điều 5.3.

36 
Quốc gia

Trên thế giới

đã áp dụng các biện pháp và 
thực tiễn tốt để ngăn chặn 
sự can thiệp của ngành 
thuốc lá vào việc phát triển và 
thực hiện các chính sách y tế 
công cộng với phòng chống tác 
hại thuốc lá theo khuyến nghị 
được cung cấp bởi Hướng dẫn 
Điều 5.3 WHO FCTC.

Thông tin 
tóm tắt

Chương 6: Bảo vệ các chính sách y tế công cộng khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc 

Các quy tắc ứng xử mà qua đó có thể tránh được 
xung đột lợi ích

Hối lộ / công khai tài chính

Bảo vệ chống lại việc thao túng chính sách vì lợi 
nhuận

Thiết lập một quy tắc ứng xử quy định các điều khoản tương tác giữa 
quan chức chính phủ và ngành công nghiệp thuốc lá

Quan chức chính phủ không được lấy tiền từ hoặc đầu tư vào ngành công nghiệp thuốc lá
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Việc thực hiện Điều 5.3 Công ước Khung WHO FCTC ở khu vực ASEAN
Can thiệp của ngành thuốc lá vào xây dựng chính sách

Các hoạt động trách nhiệm xã hội liên quan đến ngành thuốc lá

Ngành công nghiệp thuốc lá luôn tìm cách chống lại, làm thay đổi và trì hoãn các chính sách có hiệu quả về phòng chống tác hại 
thuốc lá. Họ tham gia vào việc xây dựng chính sách để làm suy yếu bất kỳ chính sách phòng chống tác hại thuốc lá nghiêm ngặt nào 
mà chính phủ có thể xây dựng.

Các công ty thuốc lá đã và đang cố gắng làm xây dựng thương hiệu của mình như một doanh nghiệp "có trách nhiệm xã hội". Họ 
sử dụng các hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) để phá vỡ các quy định điều chỉnh ngành công nghiệp, 
và sử dụng nó như một chiến lược để tiếp cận với các quan chức chính phủ trúng cử - những người được trao quyền để phê duyệt và 
thực hiện các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá.

Brunei, Cambuchia và Malaysia không cho phép ngành công nghiệp thuốc lá ảnh hưởng quá mức đến các quyết định trong 
việc xây dựng chính sách.

Chính phủ Lào đã không đáp ứng đề xuất giảm kích thước cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh (PHW) từ 75% xuống 50% của 
ngành công nghiệp thuốc lá. Mặc dù ngành này đã cố can thiệp, chính phủ đã thông qua thành công luật yêu cầu in cảnh báo 
sức khỏe bằng hình ảnh kích thước 75% trong năm 2016.

Ở Thái Lan, không có báo cáo nào của chính phủ chấp nhận hoặc đáp lại bất kỳ sáng kiến nào của ngành công nghiệp thuốc 
lá trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá.

Trong số các nước ASEAN, chỉ có Lào, Myanmar và Thái Lan là đã cấm tất cả các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) liên 
quan đến thuốc lá, trong khi Campuchia, Indonesia, Singapore và Việt Nam đã cấm công khai các hoạt động CSR như vậy.

Brunei Campuchia Malaysia Thái LanCHDCND Lào

Thái Lan Campuchia IndonesiaCHDCND Lào Myanmar Singapore Việt Nam

Philippines tiếp tục thể hiện vai trò dẫn đầu trong thực hiện Bản ghi nhớ chung 2010-01 (JMC) để bảo vệ chính phủ chống 
lại sự can thiệp của ngành thuốc lá với nhiều cơ quan chính phủ đưa ra Quy tắc ứng xử cho nhân viên của mình.

Bộ Y tế Indonesia và Thái Lan đã đưa ra chính sách bảo vệ các quan chức chính phủ ở Bộ Y tế khỏi sự can thiệp của ngành 
thuốc lá.

Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá nộp thông tin về sản xuất, thị phần và doanh 
thu thuốc lá; tuy nhiên, họ không bắt buộc phải cung cấp thông tin về chi phí tiếp thị, chi phí vận động hành lang, từ thiện 
và đóng góp chính trị.

Các biện pháp phòng ngừa
Quy trình để công khai hồ sơ các tương tác với ngành công nghiệp thuốc lá và các đại diện của ngành vẫn chưa được thực hiện ở 
hầu hết các quốc gia. Các công ty thuốc lá không có nghĩa vụ tiết lộ số tiền họ chi cho tiếp thị, quảng bá sản phẩm và tài trợ các 
nhóm bề mặt và nhóm thương mại / bán lẻ để vận động hành lang. 

Thái Lan Malaysia Việt NamPhilippin Indonesia

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Không có ghi nhận trường hợp nào mà cán bộ công chức (từ Brunei, Campuchia, Malaysia và Myanmar) tham dự bất kỳ hoạt 
động xã hội nào của ngành công nghiệp thuốc lá và cũng không chấp nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ngành công nghiệp thuốc 
lá  để thực thi các hoạt động.

Năm 2016, có sự việc là một số quan chức cấp Bộ đã tham dự các sự kiện liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá hoặc 
trao giải thưởng cho ngành thuốc lá. Tại Việt Nam, Bộ Lao động đã trao cho công ty thuốc lá BAT Giải thưởng quản trị nhân 
sự xuất sắc. Tương tự, ở Indonesia một số Bộ trưởng đã trao nhiều giải thưởng khác nhau (chẳng hạn như "Giải không tai 
nạn", đơn vị đóng góp thuế hàng đầu) cho các công ty thuốc lá.

Bản ghi nhớ chung của Philippines (JMC) 2010 yêu cầu các cơ quan chính phủ báo cáo về các tương tác của họ với ngành 
thuốc lá; tuy nhiên, Ủy ban Dịch vụ Dân sự (CSC) không có bất kỳ thông tin đầy đủ nào về các cuộc họp của các cơ quan 
khác với ngành công nghiệp thuốc lá. Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương không công khai tiết lộ các cuộc họp đó cũng như 
không gửi tài liệu / báo cáo cho Ủy ban Dịch vụ Dân sự , trong khi Bộ Y tế yêu cầu công khai hồ sơ về những người và tổ 
chức được xác định là một phần của ngành công nghiệp thuốc lá.

Ở Thái Lan, biên bản cuộc họp với ngành công nghiệp thuốc lá được ghi lại, bao gồm cả những người tham dự là quan chức 
cấp cao; tuy nhiên, không được công khai.
 
Công ty thuốc lá JTI Myanmar tuyên bố đã nhận được sự chấp thuận chính thức của Bộ để đưa một quảng cáo lên báo sau 
cuộc họp giữa các quan chức của Bộ Y tế Myanmar và JTI. Tuy nhiên, Bộ đã từ chối cấp phê duyệt này.

Chính phủ Indonesia và Việt Nam “cởi mở” về tương tác của họ với ngành công nghiệp thuốc lá vì coi sự tương tác này là 
“bình thường”; tuy nhiên, chi tiết về tương tác không được công khai.

Các hình thức tương tác không cần thiết

Cần minh bạch hơn

Hầu hết các nước cho thấy bước tiến rất nhỏ trong việc giảm tương tác không cần thiết với ngành công nghiệp thuốc lá.

Hầu hết chính phủ các nước chưa thiết lập các quy tắc hoặc quy trình cho việc công bố thông tin các cuộc họp và các tương tác với 
ngành công nghiệp thuốc lá hoặc đăng ký của các đơn vị ngành công nghiệp thuốc lá, các công ty liên kết và các cá nhân đại diện 
cho họ bao gồm cả những người vận động hành lang. Điều này bao gồm cả việc không cho biết khi nào các cuộc họp với ngành 
công nghiệp diễn ra, mục đích, hoặc nội dung và kết quả của cuộc họp. Biên bản có thể được thực hiện trong các cuộc họp này, tuy 
nhiên không được công khai.

Brunei Campuchia MyanmarMalaysia

Việt Nam Indonesia

Thái LanPhilippin Myanmar Indonesia Việt Nam

Chương 6: Bảo vệ các chính sách y tế công cộng khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc 



Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://tobaccowatch.seatca.org  và tham khảo Chỉ số can thiệp ngành thuốc lá (2017 và 2016); Cẩm nang về việc thực hiện 
Điều 5.3 của Công ước khung về phòng chông tác hại thuốc lá của WHO (WHO FCTC) và các hoạt động liên quan (2018) và chống tham nhũng và kiểm soát thuốc lá (2017).

Ưu đãi cho ngành công nghiệp thuốc lá
Ngành công nghiệp thuốc lá ở nhiều nước tiếp tục nhận được ưu đãi qua nhiều cách khác nhau.

Bộ Thương mại Campuchia thông báo rằng Việt Nam đã đồng ý bỏ tất cả các phí cho nhập khẩu 3.000 tấn thuốc lá khô từ 
Campuchia. Việc công khai này khuyến khích người trồng thuốc lá tận dụng lợi thế của việc miễn trừ thuế phí.

Ở Indonesia, Cục Hải quan và Thuế đã bị ngành công nghiệp này thuyết phục rằng việc tăng thuế sẽ làm trầm trọng thêm 
vấn đề thuốc lá lậu dẫn đến thất thu cho chính phủ. Mức tăng thuế thấp hơn (10,54%) đã được công bố vào năm 2017.

Campuchia IndonesiaViệt Nam
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Brunei cấm các đóng góp chính trị từ ngành công nghiệp thuốc lá và tiếp tục không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. 

Tại CHDCND Lào, không có quan chức chính phủ về hưu nào đảm nhận vị trí ở ngành công nghiệp thuốc lá gần đây.

Ở Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ định người thân của mình làm thanh tra viên cho Vinataba và đã bị kỷ luật.

Ở Campuchia, Chủ tịch BAT vẫn là một thượng nghị sĩ. Chính phủ không cấm các đóng góp từ ngành công nghiệp thuốc lá 
hay bất kỳ tổ chức nào làm việc để tăng thêm lợi ích cho các đảng phái chính trị, ứng cử viên hoặc chiến dịch hay yêu cầu 
tiết lộ đầy đủ các khoản đóng góp đó.

Ở Indonesia, cựu Tổng cục trưởng Hải quan và Thuế và cũng là cố vấn cho Bộ trưởng Tài chính về Quan hệ kinh tế quốc tế 
được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán công ty thuốc lá BAT / Bentoel vào tháng 3 năm 2016 trong ba năm.

Ở Malaysia, Tổng thư ký Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế (MITI), trong nhiệm kỳ của mình, đã dẫn đầu đoàn chính 
phủ Malaysia trong các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPPA), nơi Malaysia đề xuất loại trừ các 
biện pháp kiểm soát thuốc lá khỏi TPPA.

Ở Thái Lan, các quan chức chính phủ cao cấp về hưu thường được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị của Công ty 
Độc quyền Thuốc lá Thái Lan (TTM). Các quan chức chính phủ đương chức như một viên chức cấp cao của Vụ thuế Tiêu 
thụ Đặc biệt và Bộ Tài chính là các thành viên hội đồng TTM. Vì TTM là doanh nghiệp nhà nước, việc bổ nhiệm này được 
xem là bình thường.

Brunei Việt NamCHDCND Lào

Xung đột lợi ích

Thái LanCampuchia Indonesia Malaysia

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Giá của các thương hiệu thuốc lá phổ biến nhất ở ASEAN
(USD/bao)

Myanmar

Thái Lan

Malaysia 

Singapore 

Campuchia

Việt Nam

CHDCND Lào

Indonesia 

Philippines

Brunei Darussalam*

Marlboro (10.60)

Djarum Super (5.11) 

ARA (0.50) 
FINE (0.88)

VINATABA (0.84) 
Craven A (0.88)

A Mild (1.63) 
Marlboro (1.90)

Adeng (0.85)  
Marlboro (1.83)

Dunhill (4.34)

SMS (1.90)
L&M (1.90)

Red Ruby (0.60) 
Mevius (2.11)

Fortune (1.11) 
Marlboro (1.92)

*Djarum Super là nhãn hiệu phổ biến nhất trước năm 2014. Không có nhà nhập khẩu và bán lẻ thuốc lá nào được cấp phép ở Brunei kể từ tháng 5 
năm 2014. Do đó, không có thuốc lá được bán hợp pháp tại quốc gia này. 

Nói chung, giá thuốc lá trong khu vực vẫn ở mức 
phải chăng và tương đối thấp, nhưng đặc biệt 
thấp ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam 
(dưới 1 USD/bao), đây là những nơi cần tăng 
thuế thường xuyên để theo kịp với tăng trưởng 
kinh tế và thu nhập.
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Điều này có nghĩa là áp dụng thuế tuyệt đối hoặc thuế hỗn hợp 
(thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ) lên tất cả các sản phẩm thuốc 
lá, đánh thuế tất cả các sản phẩm thuốc lá theo cách giống nhau 
(để giảm khả năng thay thế sản phẩm) và tăng thuế suất một 
cách thường xuyên để liên tục giảm khả năng chi trả của sản 
phẩm thuốc lá. Điều này cũng có nghĩa là tăng cường quản lý 
thuế thuốc lá (cấp phép, phân phối, chống buôn lậu, tem thuế 
và thực thi), tính đến phân bổ doanh thu thuế thuốc lá vào các 
chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, và cấm hoặc hạn 
chế bán các sản phẩm thuốc lá miễn thuế.

Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình thuế 
thuốc lá ở các nước ASEAN, nơi mà các chính sách thuế đã 
được tăng cường ở một số nước, nhưng cần được cải thiện hơn 
ở những nước khác. Các quốc gia như Philippines, Singapore 
và Thái Lan là những ví dụ điển hình trong việc tăng thuế để 
góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc bên cạnh việc có được doanh thu 
cao hơn từ thuế thuốc lá. Trong trường hợp của CHDCND Lào, 
Thỏa thuận cấp phép đầu tư của Chính phủ Lào (2001-2026) 
với thương hiệu thuốc lá Imperial ngăn cản chính phủ Lào 
hưởng những lợi ích từ chính sách thuế, vì chính phủ tiếp tục 
thất thu hàng triệu USD từ doanh thu thuế thuốc lá (xem trang 
13) trong khi không thể giảm sử dụng thuốc lá.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt để làm tăng đáng kể giá của sản phẩm 
thuốc lá và giảm khả năng chi trả - là một trong những biện pháp tài 
chính hiệu quả nhất để giảm tiêu thụ thuốc lá (và do đó giảm những 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe) thông qua giảm khuyến khích mua sản 
phẩm này, từ đó khuyến khích người hút thuốc lá bỏ thuốc và ngăn 
chặn, giảm thiểu  việc sử dụng thuốc lá trong các bộ phận dân cư, đặc 
biệt là những người nhạy cảm về giá như thanh niên và người nghèo. 
Thuế thuốc lá, do đó đem lại lợi ích tổng thể lớn cho sức khỏe cộng 
đồng và phát triển kinh tế xã hội, chủ yếu thông qua việc người dân 
khỏe mạnh và năng suất lao động hiệu quả hơn, giảm chi phí y tế, 
giảm nghèo và cung cấp nguồn thu ngân sách đáng tin cậy cho chính 
phủ. Vì những lý do này, việc tăng thuế thuốc lá được mô tả như là 
một biện pháp chính sách lợi cả đôi đường, vừa là một can thiệp y tế 
công cộng có chi phí hiệu quả cao nhất theo khuyến cáo của Tổ chức 
Y tế thế giới, vừa là nguồn tài chính đáng tin cậy trong nước.

Ngân hàng Thế giới khuyến cáo mức thuế nên áp dụng là từ 66% đến 
80% giá bán lẻ, và gần đây, WHO đã khuyến cáo thuế tiêu thụ đặc 
biệt nên bằng ít nhất 70% giá bán lẻ. Theo hướng dẫn chung toàn cầu 
hiện nay về thuế thuốc lá - Điều 6 Công ước Khung FCTC của WHO 
và các hướng dẫn thực hiện liên quan (được COP FCTC của WHO 
thông qua năm 2014), khuyến nghị rằng chính phủ các nước nên 
thông qua chính sách thuế và giá dài hạn mà đáp ứng được cả nhu 
cầu về y tế và tài chính.

* Giá thu nhập tương đối (RIP) liên quan đến tỷ lệ phần trăm GDP bình quân đầu người cần thiết để mua 100 bao thuốc lá. 
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Khả năng chi trả cho thuốc lá: Giá thuốc lá tương đối theo thu nhập (RIP)* ở khu vực ASEAN
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• RIP càng thấp, thuốc lá càng có giá phải chăng hơn.
• Ở hầu hết các quốc gia, thuốc lá đã trở nên dễ mua 
hơn khi mà RIP giảm đáng kể (áp dụng cho thương hiệu 
phổ biến nhất) từ đầu năm 2000.
• Philippines là nước duy nhất trong khu vực ASEAN 
mà RIP đang có xu hướng tăng. Do cải cách thuế Sin 
trong năm 2012 đã có tác động tích cực đến tăng giá 
thuốc lá.

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Giảm khả năng chi trả và tiêu thụ thuốc lá
Chương 7



Giá của các thương hiệu thuốc lá phổ biến nhất ở ASEAN

* Kết quả từ khảo sát ý kiến thanh niên về giá thuốc lá ở năm nước ASEAN được tiến hành năm 2017. Những người trả lời từ 13-24 tuổi
** Nghiên cứu được tiến hành ở những người Indonesia tuổi từ 14 đến 78. 
*** Djarum Super là thương hiệu nổi tiếng nhất trước năm 2014. Không có nhà nhập khẩu và bán lẻ thuốc lá nào được cấp phép ở Brunei kể từ tháng 5 năm 2014.
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Giá khiến thanh niên dừng hút thuốc *
Thương hiệu thuốc lá phổ biến nhất

* Ước tính dựa trên các nhãn hiệu thuốc lá cao cấp
** Không có nhà nhập khẩu và bán lẻ thuốc lá nào được cấp phép ở Brunei kể từ tháng 5 năm 2014. Do đó, không có thuốc lá nào được bán hợp pháp tại quốc gia này.
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Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ thuốc lá ở ASEAN

Brunei** Campuchia Indonesia CHDCND Lào MyanmarMalaysia* Philippines Singapore* Thái Lan Việt Nam

Chương 7: Giảm khả năng chi trả và tiêu thụ thuốc lá



68

Quốc gia Thuế tiêu thụ đặc biệt VAT Thuế nhập khẩu Các thuế khác
Brunei 

Indonesia

Malaysia*

0.50 BND/điếu

100-625 IDR/điếu (10 mức) 

0.40 MYR/điếu

Không

8.7%

Không

0% từ ASEAN + Trung quốc
40% Từ ngoài ASEAN + TQ

0.20 MYR/điếu

Thuế thuốc lá địa phương 10% thuế 
tiêu thụ đặc biệtThu

ế t
heo

 lư
ợng

H.T
hốn

g  
hỗn

 hợ
p

Myanmar 4-16 MMK/điếu (4 mức) Không 120% trên CIF Thuế thu nhập và lợi nhuận dựa trên 
mức thu nhập
5% thuế thương mại đối với nhập khẩu, 
bán và xuất khẩu thuốc lá và các sản 
phẩm thuốc lá
0,25 MMK/điếu (cheroot)

CHDCND Lào**

Thái Lan

15-30% chi phí sản xuất và thêm 
thuế tuyệt đối 500 LAK /bao

20% của giá bán lẻ đề xuất (SRP) 
có giá nhỏ hơn/bằng  60 THB 
/bao và 1,2 THB /điếu***

40% của giá bán lẻ đề xuất  có 
giá cao hơn 60 THB/bao và 1,2 
THB/điếu ***

40% của giá bán lẻ đề xuất và 1,2 
THB/điếu****

10%

7%

Mức sàn là 0,40 USD/bao

Miễn thuế nhưng vẫn áp dụng các thuế 
địa phương khác 

Phí Hoàng gia 5% chi phí sản xuất

Thuế địa phương là 0,093 THB/điếu, 
thuế TháiHealth 2% thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế TV 1,5% thuế tiêu thụ đặc 
biệt và thuế thể thao 2% thuế tiêu thụ 
đặc biệt
Thuế tổ chức hành chính tỉnh 1,86 THB/ 
bao, thuế ThaiHealth 2% thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế TV 1,5% thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế sport 2% thuế tiêu thụ 
đặc biệt và 10% thuế nội địa 10%

Philippines 35,00 PHP /bao
37,50 PHP /bao từ 1/1/ 2020
40,00 PHP /bao từ 1/1/2022

0,427 SGD /điếu 7% None

12% 0%–10% Từ 1/1/2024, thuế suất sẽ tăng 4% 
mỗi năm

Thu
ế t

heo
 tỷ

 lệ Campuchia

Việt Nam

20% của 90% giá hóa đơn

70% giá xuất xưởng (75% có hiệu lực từ 
1 tháng 1 năm 2019)

10%

10%

7 - 35% cộng thêm 10% thuế GTGT 
nhập khẩu

30 –135%

30% áp dụng đối với nguyên liệu thuốc 
lá bao gồm lá thuốc lá và các nguyên 
liệu khác

Thuế chiếu sáng công cộng 3% giá trị 
hóa đơn, Thuế lợi tức 20% lợi nhuận, 
Thuế doanh thu 2% giá trị hóa đơn
Đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng 
chống tác hại thuốc lá Việt Nam: 1% 
giá tính thuế (01/05/2013); 1,5% giá 
tính thuế (1/5/2016); 2% giá tính thuế 
(1/5/2019)

* GST bị bỏ bắt đầu từ 1/6/2018, tuy nhiên, giá thuốc lá vẫn giữ nguyên. Mức thuế mới 10% doanh thu và thuế dịch vụ (SST) sẽ được áp dụng trong tháng 9.
** Căn cứ luật thuế mới được thông qua năm 2016, thuế tiêu thụ đặc biệt phải là 30% (2016-2017); 45% (2018-2019) và 60% (2020 trở đi). Tuy nhiên, mức thuế mới không được 
thực thi do Thỏa thuận cấp phép đầu tư (ILA) với ngành công nghiệp thuốc lá ký vào năm 2001.
*** Thuế suất này sẽ được áp dụng từ ngày 16 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019.
**** Thuế suất này sẽ được áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2019 trở đi.

Hệ thống thuế thuốc lá ở khu vực ASEAN

Singapore
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Thực hiện các hướng dẫn Điều 6 Công ước Khung WHO FCTC 

Có quy trình hoặc thủ tục điều chỉnh thường xuyên để định kỳ đánh giá lại mức thuế thuốc lá.

Đã tăng thuế thuốc lá để không khuyến khích tiêu dùng. 

Đánh thuế tất cả các sản phẩm thuốc lá theo cách giống nhau, giảm chênh lệch giá giữa các loại sản phẩm thuốc lá khác nhau (thuốc 
lá, xì gà, tẩu và các sản phẩm thuốc lá khác).

Dành nguồn thu thuế thuốc lá cho các chương trình phòng chống tác hại thuốc lá.

Indonesia Myanmar Philippines Singapore Thái Lan

PhilippinesBrunei Thái Lan

Philippines Malaysia SingaporeBrunei

Cần đánh thuế tất cả các sản phẩm thuốc lá: Không cho phép miễn trừ thuế
Miễn thuế thuốc lá trong khu vực 

Không miễn thuế đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá 

200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 gram thuốc lá cắt nhỏ

200 điếu thuốc lá hoặc 25 điếu xì gà hoặc 100 gm thuốc lá cuốn

200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 gm thuốc lá

200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 225 gm thuốc lá

400 điếu thuốc lá, 50 điếu xì gà hoặc 250 gm thuốc lá tẩu

400 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 gm thuốc lá tẩu

Không miễn thuế đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá

200 điếu thuốc lá hoặc 500 gm thuốc lá cuốn bao gồm xì gà

200 điếu thuốc lá hoặc 20 điếu xì gà hoặc 250 gm thuốc lá

Quốc gia

Brunei

Campuchia

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Thái Lan Việt NamCHDCND Lào

Chương 7: Giảm khả năng chi trả và tiêu thụ thuốc lá
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Quản lý thuế thuốc lá ở ASEAN
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Có giấy phép hoặc hệ thống kiểm soát sản xuất và nhập khẩu hoặc xuất 
khẩu các sản phẩm thuốc lá.*

Được cấp phép bán buôn, môi giới, kho bãi hoặc phân phối thuốc lá và 
các sản phẩm thuốc lá.

Đã thực thi hệ thống giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Có hệ thống kiểm soát hoặc cấp phép cho nông dân và nhà sản xuất 
thuốc lá.

Yêu cầu giấy phép cho vận chuyển số lượng thương mại các sản phẩm 
thuốc lá.

Yêu cầu giấy phép sản xuất, nhập khẩu hoặc xuất khẩu thiết bị sản xuất 
thuốc lá.

Yêu cầu giấy phép vận chuyển thiết bị sản xuất thuốc lá.

* Không có nhà sản xuất thuốc lá nào ở Brunei Darussalam.

Ở Malaysia, một cuộc 
tham vấn cộng đồng 
về cấp giấy phép cho 
các nhà bán lẻ thuốc 
lá được thực hiện hồi 
đầu năm 2016 nhưng 
không có quyết định 
nào được đưa ra sau 
các cuộc biểu tình từ 
các nhóm bán lẻ.

Cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá ở ASEAN

* Sau tháng 5/2014, không có nhà nhập khẩu thuốc lá nào được cấp phép thêm nữa. Việc cấp giấy phép cho các nhà nhập khẩu và bán buôn 
thuốc lá là 1.850 USD (2.500 BND)/năm trong năm 2008 và đã tăng lên 3.700 USD (5.000 BND)/năm vào năm 2015.
** 340 SGD cho giấy phép mới và 60 SGD cho phí quản lý. Việc sửa đổi lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Quốc gia Chi phí cấp phép (USD/năm)
222 (300 BND) - 2008
444 (600 BND) - 2015

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Brunei*

Campuchia

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia 

Myanmar

Philippines
 

288.14 (360 SGD) - 2010
296.30 (400 SGD) - 2016**

3.17 – 15.9 (100 – 500 THB)

Lệ phí thẩm định và công nhận:
Ở cấp thành phố và đô thị: 55,8 (1.200.000 VND) 
Ở cấp huyện: 27,9 (600.000 VND)

Lệ phí cấp phép:
Ở cấp thành phố và đô thị: 9,3 (200.000 VND) 
Ở cấp huyện: 4,65 (100.000 VND)

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Quốc gia Chi phí cấp phép (USD/năm)

Ủy quyền / cấp phép 

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Đừng để 
ngành công 
nghiệp thuốc 
lá lừa dối
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Thái Lan: Thuế suất cao hơn, doanh thu lớn hơn và tỷ lệ hút thuốc giảm
Từ năm 1991 đến 2012, Thái Lan tăng thuế suất tiêu thụ 
thuốc lá 11 lần (từ 55% lên 87% giá bán buôn đã có 
thuế), dẫn đến doanh thu thuế thuốc lá tăng gần gấp bốn 
lần từ 15,89 tỷ THB (530 triệu USD) lên 59,91 tỷ THB 
(1,997 triệu USD) trong cùng khoảng thời gian. Ðồng 
thời, tỷ lệ hút thuốc trên toàn quốc giảm từ 32% (1991) 
xuống 21,4% (2011).

Đầu năm 2016, Chính phủ Thái Lan đã tăng thêm thuế 
suất lên 90%, nhằm giảm số người hút thuốc và tăng thu 
ngân sách từ thuế lên khoảng 15 tỷ THB mỗi nãm.

Tháng 9/2017, cấu trúc và tỷ lệ thuế thuốc lá mới có hiệu 
lực để giảm khả năng chi trả thuốc lá ở Thái Lan.

Nguồn: Cục thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính

Thuế TTĐB (  giá bán buôn đã có thuế) Tỷ lệ hút thuốc (%)Thu ngân sách từ thuế (triệu 
USD) 1USD = 30 THB
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Tính đến tháng 3 năm 2003, thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với thuốc lá được tính theo trọng lượng 
cho mỗi kg thuốc lá. Từ tháng 7 năm 2003, thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá được sửa đổi hệ 
thống đơn vị (mỗi điếu). Sự thay đổi này về hệ 
thống đơn vị tính là để đối phó với sự xuất hiện 
của thuốc lá giá rẻ trong năm 2000 với hàm 
lượng thuốc lá ít hơn và trọng lượng mỗi điếu 
thuốc nhẹ hơn. Giá thành thuốc lá hạ thu hút 
giới trẻ hút thuốc và khuyến khích người hút 
thuốc hút nhiều hơn, là minh chứng cho sự thay 
đổi hành vi người tiêu dùng (doanh số bán các 
loại thuốc lá giá rẻ tăng từ 6% năm 2000 lên 
25% năm 2003).

Đối với thuốc lá chưa sản xuất và thuốc lá cắt 
nhỏ, thuế tiêu thụ đặc biệt là 388 SGD/kg. 
Đối với các loại thuốc lá cuộn (beedy, ang 
hoon) và thuốc lá không khói, thuế tiêu thụ 
đặc biệt là 329 SGD/kg. Đối với tất cả các 
sản phẩm thuốc lá khác, thuế tiêu thụ đặc 
biệt là 427 SGD/kg. Thuế hàng hóa và dịch 
vụ bổ sung là 7% (GST) trên giá, bảo hiểm 
và cước phí phát sinh thêm vào thuế thuốc lá 
- được áp dụng ở mức thuế tiêu thụ đặc biệt 
cao nhất.

Lo ngại sự gia tăng nhẹ về tỷ lệ hút thuốc từ năm 2004 đến năm 2017 và nhận thấy rằng lần tăng thuế tiêu thụ thuốc lá cuối cùng là 
vào năm 2014, chính phủ Singapore đã quyết định tăng thuế 10% trên tất cả các sản phẩm thuốc lá vào tháng 2 năm 2018.

Singapore: Thuế thuốc lá cao nhất ở ASEAN

Năm Thuế thuốc lá (SGD) Giá bán lẻ 20 điếu (SGD) Tỷ lệ hút thuốc (độ tuổi 18-69)
1987
1990
1991
1993
1995_98
1998_99
2000
2001
2002
Mar 2003
July 2003
2004
2005_2013

2014
2015_2017
2018

34 mỗi kg
42 mỗi kg
50 mỗi kg
60 mỗi kg
115 mỗi kg
130 mỗi kg
150 mỗi kg
180 mỗi kg
210 mỗi kg
255 mỗi kg
0.255 mỗi điếu < 1g
0.293 mỗi điếu < 1g
0.352 mỗi điếu < 1g

0.388 mỗi điếu < 1g
0.388 mỗi điếu < 1g
0.427 mỗi điếu < 1g

2.80
3.30
3.70
4.90
5.50
5.80
6.40
6.90
6.50
7.70
8.50
9.50
11.90

12.00
13.00
14.00

18.3 (1992)

15.2 (1998)

13.8 (2001)

12.6 (2004)
13.6 (2007)
14.3 (2010)
13.3 (2013)
-
-
12.0 (2017)

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Thông tin 
tóm tắt
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Philippines: Tác động của luật thuế Sin 

Lợi ích tài chính: Quản lý thuế được tăng cường, hiệu quả hơn

Lợi ích tài chính: Thu ngân sách của chính phủ tăng, vượt mục tiêu hàng năm

Cơ cấu thuế được đơn giản hóa và mức thuế cao hơn

Doanh thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt từ các sản phẩm thuốc lá (2012 – 2017)

Nguồn: Cục Doanh thu nội bộ, Bộ Tài chính, Philippines.
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0

0.4
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0.8

1.0

1.2

1.4

0.89 
(39.39 PHP)

0.677 
(28.6 PHP)

0.99 
(41.84 PHP)

1.23 
(55.74 PHP)

0.74 
(33.5 PHP)

0.78 
(37.1 PHP)

0.98 
(49.4 PHP)

0.67 
(29.6 PHP)

0.81 
(40.9 PHP)

0.92 
(43.63 PHP)

Mức 1 : Giá bán lẻ thuần (trên 11,50 PHP) 
Mức 2: Giá bán lẻ thuần (11,50 PHP và thấp hơn)

Dự kiến doanh thu gia tăng (tỷ)
Doanh thu tăng thực tế (tỷ)

Chương 7: Giảm khả năng chi trả và tiêu thụ thuốc lá
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 Giảm tỷ lệ hút thuốc ở Philippines (1998 - 2015)Lợi ích về sức khỏe cộng đồng:

 Tốt cho người nghèoLợi ích về sức khỏe cộng đồng:

Tỷ 
lệ 

(%
)

1998 2003 2008 2013 2015

54.5

32.7

12.8
10.2

14.7 15.5 13

34.8
31

25.4
23.3

55 54.3
59.1

63.7
Người không 
hút thuốc

2012 Thông qua luật thuế Sin

Người hiện 
đang hút

Người đã từng 
hút thuốc

60

(Tỷ
 PH

P)

50

40

30

20

10

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 2.9 3.5    4.5 5.0 3.5

12.5 12.6

35.2
37.1

43.9

53.2

Chính phủ Philippines
phân bổ cho bảo hiểm y 
tế cho 15,3 triệu gia
đình hay tương đương 
cho 93,4 triệu người 
Philipines vào cuối 
năm 2015.

Kể từ khi thông 
qua Luật Thuế 
Sin (2012)
Tỷ lệ hút thuốc ở 
thanh niên 
GIẢM
xuống 5,5% từ 
6,8%

 Ngân sách Bộ y tế giữa năm 2010 và 2017 (tỷ PHP)Lợi ích về sức khỏe cộng đồng:

2010 2011 2012
Doanh thu thuế 

2013 2014 2015 2016

24.65
31.83 42.15

53.23
83.72 86.97

122.63

2017

142.98

Ngân sách Bộ Y tế 
tăng 240% từ
42,15 triệu PHP
năm 2012 lên
142,98 triệu PHP
năm 2017

5.0
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Chính sách 100% không khói thuốc ở địa điểm công cộng (trong nhà) ở ASEAN

Myanmar 

Thái Lan

Malaysia 

Singapore 

Campuchia

Việt Nam

CHDCND Lào

Indonesia 

Philippines

Brunei Darussalam

No bars/pubs

Các cơ sở y tế
Các cơ sở giáo dục 
Các văn phòng Chính phủ Các trường đại học

Giao thông công cộng
Nơi làm việc 
Sảnh khách sạn

Quán bar/quán rượu 

Brunei:
Khu vực cấm hút thuốc bao gồm 
phạm vi nằm trong bán kính 6m từ 
chu vi của các tòa nhà.

Philippines:
Không được có khu vực dành riêng cho hút 
thuốc trong phạm vi 10 mét từ những địa điểm 
mà mọi người qua lại hoặc tụ tập.

Thông tin 
tóm tắt



Làm sạch không khí cho một môi trường 
trong lành hơn

Khói thuốc lá thụ động (SHS) gây tử vong, và Tổ chức Y tế thế 
giới cùng các cơ quan y tế khác đã tuyên bố rằng không có mức 
độ nào là an toàn khi tiếp xúc với với khói thuốc lá thụ động. 
Những người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ 
động đều có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá và tử 
vong sớm như những người hút thuốc lá. Hơn một phần ba dân 
số thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động. 
Phơi nhiễm khói thuốc thụ động thường xảy ra ở nhà và nơi làm 
việc, nhưng phơi nhiễm cũng xảy ra ở nhiều nơi công cộng bao 
gồm trong các nhà hàng, quán bar, chợ, sân bay, phương tiện 
giao thông công cộng và thậm chí cả các cơ sở y tế và giáo dục. 
Người ta ước tính rằng khoảng 890.000 ca tử vong sớm hàng 
năm là do tiếp xúc với khói thuốc thụ động gây nên bệnh tim, 
đột quỵ, ung thư, hen suyễn cấp tính và những bệnh khác. Ngay 
cả tiếp xúc ngắn cũng có thể gây hại ngay lập tức và nghiêm 
trọng cho sức khỏe.
Tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, giới tính, hoặc tình trạng kinh 
tế xã hội, xứng đáng được bảo vệ sức khỏe, và việc bị tiếp xúc 
một cách miễn cưỡng với khói thuốc thụ động có thể được coi 
là vi phạm quyền cơ bản của con người và hút thuốc gần trẻ em 
cũng như một hình thức ngược đãi chúng.

Theo khuyến cáo trong Hướng dẫn Điều 8 Công ước 
Khung FCTC của WHO, chỉ môi trường 100% không 
có khói thuốc mới có thể bảo vệ hiệu quả con người 
tránh tiếp xúc với khói thuốc lá và các nguy cơ về sức 
khỏe của việc hút thuốc. Quy định cấm hút thuốc nơi 
công cộng cũng khuyến khích những người hút thuốc 
bỏ thuốc và ngăn ngừa thanh thiếu niên hút thuốc.
Với sự nhận thức và hỗ trợ ngày càng tăng của cộng 
đồng vì môi trường không khói thuốc, ngày càng 
nhiều quốc gia đã thực hiện các bước để bảo vệ người 
dân khỏi sự nguy hiểm của khói thuốc lá bằng cách 
ban hành luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng và tạo 
ra môi trường không khói thuốc.
Chương này mô tả sự tiến bộ đạt được của các quốc 
gia trong khu vực ASEAN trong việc thực thi luật 
cấm hút thuốc toàn diện và cấm hút thuốc ở những 
địa điểm công cộng khác nhau. Các sáng kiến liên 
quan bao gồm các thành phố không khói thuốc, các 
khu di sản thế giới không khói thuốc và các trường 
đại học không khói thuốc với mục tiêu nhằm đạt được 
một ASEAN không khói thuốc.

76

Thưởng thức các món ăn ASEAN trong môi trường không khói thuốc
100% không có khói thuốc lá bên 
trong nhà hàng có điều hòa 

100% không có khói thuốc lá bên 
trong nhà hàng không có điều hòa 

Cho phép hút thuốc trong phòng 
riêng bên trong nhà hàng 

Brunei

Campuchia

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Chương 8
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Tỷ lệ phần trăm thanh thiếu niên tiếp xúc với khói thuốc thụ động trong và ngoài nhà ở khu vực ASEAN

Những địa điểm thường tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở khu vực ASEAN

Campuchia
(2016)

Indonesia 
(2014)

CHDCND Lào 
(2016)

Malaysia 
(2016)

Myanmar 
(2016)

Philippines
(2015)

Thái Lan
(2015)

Việt Nam
(2014)

Brunei 
(2013)

45.5

24.3

39.7

56.4
60.1

51.2

38.5 37.8
32.5 33.2 33.8

28.4

38.6

47.1

66.5

54.2

38.3

57.3

Brunei 
(2014)

Campuchia
(2014)

Indonesia 
(2011)

CHDCND Lào 
(2015)

Malaysia 
(2015)

Myanmar 
(2014)

Philippines
(2015)

Thái Lan 
(2017)

Việt Nam* 
(2015)

41.4

49.4 51
48

65.6

75.8

21.7 21.6 18

33.6

78

70

63 63.1

57.5 56.2

31 31.5

42.6

59.9

80.7

38.2

25.8

37.3 37.1

27.5

39.1

11.8

8785

37.6

21.5

34.7

13.6
11.5

19.4 18.4

30.9

4.2
8.2

21.9

Tại nơi làm việc (%) Tại nhà (%) Bên trong nhà hàng(%) PT giao thông công cộng(%) Cơ quan nhà nước (%) Cơ sở y tế (%)
*89,1% báo cáo phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại quán bar / cafe / trà.

Trong nhà (%)
Ngoài nhà (%)

Gần 1,5 tỷ người ở 55 quốc gia được bảo vệ bởi 
Quy định không khói thuốc.

Chương 8: Làm sạch không khí vì một môi trường lành mạnh hơn

Thông tin 
tóm tắt



78

* Không có quán bar/quán rượu ở Brunei. ** Luật quy định 100% không khói thuốc nhưng không thi hành *** Sẽ bỏ phòng hút thuốc ở sân bay quốc tế vào tháng 12/2018.

100% không hút thuốc/Không có phòng hút thuốc Có phòng hút thuốc Cho phép hút thuốc ở bất cứ đâu/không bao gồm trong luật

Những địa điểm không khói thuốc (bên trong nhà) theo luật quốc gia ở khu vực ASEAN

Những địa điểm không khói thuốc (ngoài trời) theo luật quốc gia ở khu vực ASEAN 

Brunei Campuchia Indonesia CHDCND Lào Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

100% không khói thuốc Có khu vực riêng được hút thuốc ở nơi công cộng 

*Không chấp thuận thêm những khu vực hút thuốc mới nhưng những khu ngoài trời hiện có vẫn được phép tiếp tục trừ khi các nhà điều hành chấm dứt hoạt động của các khu này.
**Tất cả các sân chơi đều là không khói thuốc, còn công viên có khu vực hút thuốc riêng. 
***Công viên và sân chơi có thể có khu vực dành riêng cho hút thuốc, ngoại trừ những chỗ cho trẻ em và là không hút thuốc 100%.

Được phép hút thuốc ở bất cứ đâu/không quy định trong luật

Brunei Campuchia Indonesia CHDCND Lào Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam

Sân bay

Bar & quán rượu 

Các cơ sở giáo dục

Các cơ sở y tế 

Khách sạn

Nhà hàng có điều hòa

Nhà hàng kh. điều hòa

Cửa hàng/Trung tâm mua sắm 

Trạm giao thông 

Giao thông công cộng

Trường đại học

Nơi làm việc/văn phòng

Sân bay (Khu đợi)

Bar & quán rượu (Khu ngoài trời) 

Các cơ sở giáo dục (khuôn viên)

Các cơ sở y tế (khuôn viên) 

Khách sạn (Khu mở) 

Nhà hàng (Khu ăn uống ngoài trời)

Cửa hàng & khu mua sắm  
(Chợ/cửa hàng ngoài trời)

Trạm giao thông                   
(Khu đợi)

Trường đại học (khuôn viên)

Nơi làm việc/văn phòng           
(Khu ngoài trời)

Công viên & sân chơi 

Tổ hợp thể thao

* 
*** 

* 

** *** 

** ** 

* 
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Phạt người vi phạm không thực thi chính sách cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng ở khu vực ASEAN
Quốc gia

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

226 (300 BND) với phạt tại chỗ
752 (1.000 BND)

5 (20,000 KHR)

Mức phạt tối đa: 3.657 (50 triệu IDR) 

Nhắc nhở, chưa phạt (đang chờ duyệt)

 64 USD (250 MYR) hoặc 26 USD (100 MYR) +
Tư vấn cai thuốc lá 

0,75 - 3,7 (1.000 - 5.000 MMK)

10 - 200 (500 -10.000 PHP)

758 (1.000 SGD)

159 (5.000 THB)

4,4 - 13,2 (100.000 - 300.000 VND)

376 (500 BND) với phạt tại chỗ
752 – 1,504 (1.000 – 2.000 BND)

12.5 (50,000 KHR)

2.551 (10.000 MYR)

Vi phạm lần 1 0,75 – 2,24 (1.000 – 3.000 MMK)
Những lần tiếp theo 2,24 – 7,50 (3.000 – 10.000 MMK)

10 – 200 (500 – 10.000 PHP)

758 (1.000 SGD)

95 – 1.587 (3.000 – 50.000 THB)

132 – 2.418 (3 – 55 triệu VND)

Mức phạt (USD)
Người hút Tổ Chức

Sân bay không khói thuốc 
Trong số 20 sân bay tấp nập nhất thế giới (2016)    Trong khu vực ASEAN

Xếp hạng  Các sân bay không khói thuốc

2
4
6
7
9
11
14
16
18

Quốc gia
Sân bay quốc tế Brunei (BWN) là khu vực 100% 
không khói thuốc. Không có phòng hút thuốc tại Nhà 
ga Sân bay và tất cả các văn phòng, có hiệu lực từ 
1/3/2012. 

Sân bay quốc tế Luang Prabang (LPQ) là khu vực 
100% không khói thuốc bên trong sảnh.

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (PEK) 
Los Angeles International, California, Hoa Kỳ (LAX) 
Chicago O’Hare International, Illinois, Hoa Kỳ (ORD) 
London Heathrow, Anh (LON) 
Shanghai Pudong International, Trung Quốc (PVG)
Dallas/Forth Worth International, Hoa Kỳ (DFW)
Istanbul Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ (IST)
New York JFK, Hoa Kỳ (JFK)
Denver International, Colorado, Hoa Kỳ (DEN)

Brunei 

Philippines

CHDCND Lào

Sân bay quốc tế Davao là 100% khu vực không khói thuốc.

Brunei

Campuchia

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia

Myanmar

Chương 8: Làm sạch không khí vì một môi trường lành mạnh hơn
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Mạng lưới các thành phố không khói thuốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương (SCAN)

Ảnh tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chụp năm 2013 khi ông là 
Thị trưởng thành phố Davao.

Penang, Malaysia (2017)Penang, Malaysia (2017)Krabi, Thái Lan (2016)Krabi, Thái Lan (2016)

Iloilo, Philippines (2015)Iloilo, Philippines (2015)

Davao City, Philippines (2013)Davao City, Philippines (2013)

Mạng lưới các thành phố không khói thuốc châu Á Thái Bình Dương 
(SCAN) trước đây được gọi là Mạng lưới các thành phố không khói 
thuốc ASEAN - là liên minh các thành phố, tỉnh, bang và quận) ở các 
quốc gia Châu Á Thái Bình Dương hỗ trợ nhau để đạt được mục tiêu làm 
cho đất nước của mình không có khói thuốc (Điều 8 FCTC).

SCAN được khởi đầu ở thành phố Davao, Philippines trong Hội thảo 
khu vực các thành phố không khói thuốc lần đầu tiên vào 2013. Cuộc 
hội thảo được tổ chức nhằm mục đích kết nối các thành phố, các đô thị, 
các tỉnh thành và các mô hình không khói thuốc khác nhau - bao gồm 
các di sản, và các thành phố trong khu vực ASEAN mà đang hướng tới 
trở thành môi trường không khói thuốc. SCAN cung cấp một nền tảng 
để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các thực hành tốt nhất về thực hiện 
môi trường không khói thuốc ở các thành phố khác nhau, các nền văn 
hóa khác nhau nhưng có cùng một mục tiêu chung. Việc thành lập 
SCAN đã nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo về tầm quan trọng 
của việc xây dựng và áp dụng các chính sách không khói thuốc mạnh mẽ 
để các thành phố trở nên lành mạnh và đáng sống.

Năm 2015, các thị trưởng và thống đốc đã ký cam kết tại Hội thảo khu 
vực các thành phố không khói thuốc lần thứ 3 tại thành phố Iloilo, 
Philippines. SCAN chính thức chấp nhận các thành viên đến từ 10 quốc 
gia ASEAN. Hiện tại, SCAN có hơn 300 thành viên.

Balanga City, Philippines (2014)Balanga City, Philippines (2014)
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Penang, MalaysiaHạ Long, Việt Nam Borobudur, Indonesia

Bagan, MyanmarVat Phou, CHDCND Lào Angkor, Campuchia

Historical Town of Sukhotai,
Thái Lan

Prambanan Temples,
Indonesia

Sewu Temple, Indonesia

Malacca, Malaysia Luang Prabang, CHDCND Lào Phố cổ Hội An,
Việt Nam

Hỗ trợ du lịch không khói thuốc!
Liên minh các khu di sản và thành phố không khói thuốc (SHA)
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Mạng lưới trường đại học không khói thuốc (SFUN)
Mạng lưới trường đại học không khói thuốc (SFUN) khởi đầu tại 
Mandalay, Myanmar vào năm 2016. Hội thảo các trường đại học 
không khói thuốc do Quỹ chăm sóc sức khỏe nhân dân (PHF) và 
SEATCA tổ chức ban đầu chỉ bao gồm các trường đại học y khoa, 
song đã mở rộng đến cả các trường không phải y khoa. Các trường đại 
học không khói thuốc này hình thành một mạng lưới được gọi là Mạng 
lưới các trường đại học không khói thuốc và có kế hoạch bao gồm các 
trường đại học không khói thuốc khác ở ASEAN.

Một số trường đại học đã tham gia lựa chọn cho trường Đại học không 
khói thuốc tốt nhất ở Myanmar. Tiến sĩ Myint Htwe, Bộ trưởng Bộ Y 
tế và Thể thao, đã trao giải thưởng trong lễ kỷ niệm Ngày Thế giới 
Không thuốc lá năm 2018 ở Nay Pyi Taw. Để ghi nhận thành công của 
chiến dịch không khói thuốc, 3 trường đại học hàng đầu được công 
nhận bao gồm Đại học Y khoa (Magway), Đại học Nha khoa 
(Yangon) và Đại học Y học cổ truyền (Mandalay).

Các sự kiện thể thao không khói thuốc ở khu vực ASEAN
Quốc gia

Việt Nam
Singapore 
Myanmar
Campuchia
Indonesia
CHDCND Lào
Malaysia 
Thái Lan
Philippines
Việt Nam

Đại hội thể thao bãi biển không khói thuốc lần thứ 5 được tổ chức từ ngày 24/09 đến ngày 03/10 năm 2016, Đà Nẵng, Việt Nam
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games) tổ chức vào ngày 5 – 16/6/2015, Singapore
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (SEA Games) tổ chức vào ngày 11 – 22/12/2013, Myanmar
Sự kiện thể thao không khói thuốc lần đầu tiên tổ chức vào ngày 20/6/2012
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEA Games) tổ chức ngày 11 – 22/11/2011 tại Jakarta
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 (SEA Games) tổ chức ngày 9 – 18/12/2009 tại thành phố Viên Chăn
Thế vận hội Paralympic được tổ chức vào ngày 15 – 19/8/2009
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 24 (SEA Games) tổ chức ngày 6 – 15/12/2007 tại Nathon Ratchasima (Korat)
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ  23 (SEA Games) tổ chức ngày 27/11 đến ngày 5/12/2005 tại Manila
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ  22 (SEA Games) tổ chức ngày 5 – 13/12/2003 tại Hà Nội

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Mô hình thành phố không khói thuốc: Philippines
Thành phố Davao là thành phố đầu tiên ban hành Pháp 
lệnh cấm hút thuốc toàn diện vào năm 2002. Chính sách 
không hút thuốc được tăng cường hơn nữa bởi sự ban hành 
của Pháp lệnh thành phố 0367-12 năm 2013. Pháp lệnh 
này quy định rằng việc hút bất kỳ sản phẩm thuốc lá hay 
thuốc điện tử nào đều bị cấm hoàn toàn ở tất cả các địa 
điểm trong nhà và nơi công cộng ngoài trời. Thành phố 
Davao đã được SEATCA trao tặng là thành phố không 
khói thuốc 100% đầu tiên ở khu vực ASEAN năm 2013. 

Thành phố Balanga, Bataan là thành phố 100% không khói thuốc 
ở Philippines, nơi không cho phép hút thuốc ở tất cả các địa điểm 
trong nhà và nơi công cộng. Tại Balanga, hút thuốc, bán, phân phối, 
quảng cáo và quảng bá các sản phẩm thuốc lá và/hoặc các hệ thống 
giao nicotine điện tử (ENDS) trong khu vực trường đại học và trong 
bán kính 3 km từ khuôn viên trường đại học bị cấm theo quy định 
tại Pháp lệnh số 09 S 2016.

Thành phố Maasin, Southern Leyte từ một thành phố không khói thuốc 
đến thúc đẩy thành phố 100% không thuốc lá. Pháp lệnh số 2017-085 quy 
định việc sử dụng, bán và phân phối các sản phẩm thuốc lá ở thành phố 
Maasin bao gồm cấm (1) hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, không 
gian ngoài trời công cộng, phương tiện giao thông công cộng hoặc nơi 
làm việc; (2) bán hoặc phân phối các sản phẩm thuốc lá (bán lẻ hoặc bán 
buôn) trong phạm vi 100 mét từ bất kỳ điểm nào trong khuôn viên trường 
học, cao đẳng, sân chơi công cộng, trung tâm chăm sóc ban ngày, bệnh 
viện, phòng khám chuyên khoa, phòng khám nha khoa, phòng khám mắt, 
trung tâm y tế, nhà dưỡng lão, bệnh viện phụ sản, nhà dưỡng lão, phòng 
thí nghiệm, hoặc bất kỳ cơ sở và tòa nhà nào mà trẻ vị thành niên và người 
già thường xuyên lui tới; (3) không bán hay phân phối các sản phẩm thuốc 
lá cho trẻ vị thành niên hoặc bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, cũng như mua 
thuốc lá hoặc các sản phẩm thuốc lá từ trẻ vị thành niên; (4) cấm quảng 
cáo thuốc lá ngoài trời hoặc trong nhà, bao gồm nhưng không giới hạn các 
biển quảng cáo, biểu ngữ, áp phích, tờ rơi, in hoặc phát sóng bằng bất kỳ 
phương tiện truyền thông nào.

Chương 8: Làm sạch không khí vì một môi trường lành mạnh hơn
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Malaysia: Giải thưởng Blue Ribbon

Chiến dịch Blue Ribbon được khởi xướng vào năm 2013 như một phần trong 
sáng kiến của Quỹ Nâng cao sức khỏe Malaysia (MySihat) công nhận và tôn 
vinh vai trò quan trọng của cá nhân, tổ chức và thể chế trong việc ủng hộ môi 
trường không khói thuốc 100% ở cả trong nhà lẫn ngoài trời tại các khu vực ở 
nơi làm việc, nhà hàng hoặc khách sạn. Hiện tại, có hơn 300 cơ sở được công 
nhận là không khói thuốc thông qua Giấy chứng nhận Blue Ribbon Premises. 
Vai trò của truyền thông được vinh danh thông qua một giải thưởng truyền 
thông để nâng cao nhận thức về các tác hại của việc hút thuốc và tiếp xúc với 
khói thuốc thụ động. Huy chương xuất sắc và giải thưởng đặc biệt được trao 
cho các cá nhân, nhóm, tổ chức, cộng đồng, cơ quan chính phủ và các bên liên 
quan khác là những người thể hiện sự xuất sắc trong lãnh đạo kiểm soát thuốc 
lá. MySihat cũng tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến về thành phố không 
khói thuốc ở Malaysia, đặc biệt là ở Melaka, Johor, Pulau Pinang, Kelantan và 
Terengganu. Hiện tại, khoảng 33 khu vực không khói thuốc đã được xem xét 
ở 5 bang này từ năm 2011 đến 2017.

Giải thưởng Phong lan đỏ của Bộ Y tế là giải thưởng đầu tiên thuộc loại này trên 
thế giới. Giải thưởng nhằm mục đích vận động và thúc đẩy việc thực thi Pháp 
lệnh hành chính của Sở Y tế 2009-0010 và Thông tư Ghi nhớ số 17 ngày 
29/5/2009 về chính sách môi trường 100% không khói thuốc và thúc đẩy thực 
hiện đầy đủ Công ước Khung về Phòng chống tác hại thuốc lá của Tổ chức Y 
tế Thế giới (FCTC của WHO). Giải thưởng bắt đầu vào năm 2010 công nhận 
các thành phố, đô thị, cơ quan nhà nước và các cơ sở y tế 100% không khói 
thuốc - nơi đang thực thi nghiêm túc các biện pháp phòng chống tác hại thuốc 
lá. Phòng dịch vụ truyền thông và nâng cao sức khỏe của Bộ Y tế quản lý các 
giải thưởng này.

Philippines: Giải thưởng phong lan đỏ của Bộ 
y tế (DOH) 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập SCAN FB https://www.facebook.com/SmokefreeCitiesAsiaPacificNetworkSCAN/ và website http://smokefreeasean.seatca.org 
cũng như tham khảo Chỉ số môi trường không khói thuốc: Thực hiện Điều 8 Công ước Khung của WHO về Phòng chống tác hại Thuốc lá (2016).
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Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh ở ASEAN
Myanmar 
(từ 2016)

Thái Lan
(từ 2005)

75 mặt trước và sau

75 mặt trước và sau

50% mặt trước và sau

50% mặt trước và sau

40% mặt trước và sau

55% mặt trước và sau

50% mặt trước; 60% sau

75% mặt trước và sau

50% mặt trước và sau
(đáy)

85 mặt trước và sau

Malaysia 
(từ 2009)

Singapore 
(từ 2004)

Campuchia
(từ 2016)

Việt Nam
(từ 2013)

CHDCND Lào 
(từ 2016)

Indonesia 
(từ 2014)

Philippines
(từ 2016)

Brunei 
(từ 2008)

85%

50%

75%

55%

40%

50%

50%

75%

75%

50%
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Bao bì thuốc lá đóng vai trò là kênh truyền thông có chi phí hiệu quả cao 
nhất giúp chính phủ các nước truyền tải thông tin về những nguy cơ sức 
khỏe liên quan đến hút thuốc lá. Đặc biệt trong số những người có trình 
độ văn hóa thấp, cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh (PHWs) là một công 
cụ hiệu quả để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá mà không tốn 
chi phí cho chính phủ.

Là một phần của xu hướng phát triển toàn cầu, cho đến nay ít nhất 115 
quốc gia/vùng lãnh thổ đã thực hiện luật bắt buộc với cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh theo Điều 11 Công ước Khung FCTC của WHO và các 
hướng dẫn thực hiện, được thông qua tại kỳ họp thứ ba của Hội nghị các 
bên tham gia FCTC (COP 3) năm 2008. Năm 2016, ASEAN trở thành 
khu vực đầu tiên trên thế giới là nơi mà tất cả mười quốc gia thành viên 
áp dụng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh PHW trên vỏ bao thuốc lá.

Hướng dẫn điều 11, Công ước Khung WHO FCTC khuyến cáo rằng diện 
tích cảnh báo sức khỏe càng lớn càng tốt và bao gồm những hình ảnh để 
truyền đạt hiệu quả về mối nguy hại đến sức khỏe của việc sử dụng thuốc 
lá. Thái Lan hiện đang áp dụng diện tích cảnh báo sức khỏe băng hình 
ảnh lớn thứ tư trên thế giới (85% mặt trước và sau bao thuốc) sau Đông 
Timor (92,5%), Nepal và Vanuatu (90%) và New Zealand (87,5%).

Ba quốc gia ASEAN khác (Brunei, Lào và Myanmar) áp 
dụng kích thước cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh được coi 
là thực hành quốc tế tốt nhất (tối thiểu 75%).

Hướng dẫn Điều 11 cũng khuyến nghị đóng gói bao bì trơn 
hoặc tiêu chuẩn hóa, giúp tăng khả năng hiển thị của cảnh 
báo sức khỏe bằng hình ảnh và giảm sự hấp dẫn của các sản 
phẩm thuốc lá. Năm 2012, Úc là quốc gia đầu tiên thực hiện 
đóng gói bao bì thuốc lá trơn. Tám quốc gia khác (Pháp, 
Anh, Na Uy, Ireland, New Zealand, Hungary và Slovenia) 
cũng đã quy định đóng gói trơn và có ít nhất 16 khu vực 
lãnh thổ khác đang chính thức xem xét đóng gói trơn. Với 
quyết định của Hội đồng Thương mại Thế giới gần đây ủng 
hộ Úc áp dụng đóng gói bao bì trơn, dự kiến sẽ có nhiều 
quốc gia tuân theo hơn.

Ở ASEAN, Singapore và Thái Lan đang trong giai đoạn 
chuẩn bị nâng cao quy định đóng gói bao bì đơn giản. Năm 
2016, chính phủ Malaysia cũng đã công bố kế hoạch giới 
thiệu bao bì trơn, nhưng không chịu nổi áp lực của ngành 
công nghiệp thuốc lá nên đã trì hoãn việc này.

Tăng số lượng quốc gia yêu cầu cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao thuốc lá (2001_2018)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 2 3

Singapore 
(2004, 2006, 

2013)*

Thái Lan
(2005, 2007, 
2010, 2014)*

Brunei 
(2008, 2012)*

Malaysia 
(2009, 2014)*

Philippines (2016, 2018)* Campuchia (2016, 2018)* Myanmar (2016, 2017)* CHDCND Lào (2016)

Việt Nam                                
     (2013)    
   

  Indonesia                                
(2014, 2019)*   
   

5
11 12

18

26

35
41

56

65
72

77

102

2017 2018

105

>115

* Năm quay vòng
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Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực về đóng gói và dán nhãn sản phẩm thuốc lá. Đạo luật kiểm soát sản 
phẩm thuốc lá ban hành vào năm 2017 của nước này cho phép Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng Thái Lan 
công bố các tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc, nhãn hiệu, và hiển thị nhãn hiệu, hình ảnh và thông điệp 
trên gói thuốc lá. Vì vậy, Bộ trưởng có thể yêu cầu đóng gói trơn hoặc tiêu chuẩn hóa.

Nước dẫn đầu về kích thước cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá

Thái Lan:  cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lớn nhất khu vực ASEAN (85 %)

Tháng tư năm 2013, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan (MoPH) đã thông 
qua quy định yêu cầu in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên 85% 
mặt trước và mặt sau bao thuốc; tuy nhiên, việc triển khai đã bị trì 
hoãn do đe dọa pháp lý của ngành công nghiệp thuốc lá, bao gồm 
Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris (PM), và British 
American Tobacco (BAT), dẫn đến  Tòa án hành chính Trung ương 
đã ban hành lệnh cấm.

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Tòa án hành chính Tối cao đã phán quyết 
ủng hộ Bộ Y tế công cộng (MoPH) và hủy bỏ lệnh cấm, mở đường 
cho việc thực hiện in cảnh báo bằng hình ảnh lớn tới 85% diện tích 
vỏ bao thuốc lá. Tất cả các sản phẩm thuốc lá bán ở Thái Lan được 
yêu cầu phải áp dụng cảnh báo bằng hình ảnh mới từ ngày 23 tháng 
9 năm 2014.

Chữ

Hình ảnh

Số tổng đài
cai nghiện thuốc lá

85%

15%Hãng thuốc lá

Quốc gia % Kích thước PHW  TB % Kích thước PHW (sau)% Kích thước PHW (trước)

Đông Timor
Nepal
Vanuatu 
New Zealand
Ấn Độ
Thái Lan
Hong Kong
Úc
Sri Lanka
Uruguay
Canada
Brunei
Myanmar
CHDCND Lào

92.5
90
90
87.5
85
85
85
82.5
80
80
75
75
75
75

100
90
90
100
85
85
85
90
80
80
75
75
75
75

85
90
90
75
85
85
85
75
80
80
75
75
75
75

Trên toàn cầu,
Hơn 115
quốc gia/khu vực pháp lý
Thực hiện Cảnh báo sức 
khỏe bằng hình ảnh 
trên bao thuốc.

Bốn quốc gia ASEAN nằm trong số 14 quốc gia hàng đầu trên thế giới có kích thước cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lớn nhất.

Chương 9: Hình ảnh đáng giá ngàn lời nói
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Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lớn trên vỏ bao thuốc lá ở 4 nước trong khu vực  
Thái Lan Brunei

Myanmar CHDCND Lào

Phối hợp với các điểm đầu mối của ASEAN về Phòng 
chống tác hại Thuốc lá (AFPTC), SEATCA đã thiết lập 
một cơ chế chia sẻ các hình ảnh cảnh báo sức khỏe 
miễn phí bản quyền của các nước ASEAN. SEATCA 
tiếp tục:

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước về phát triển 
và thực hiện các chính sách về cảnh báo sức khỏe bằng 
hình ảnh (PHWs).
• Tạo điều kiện tiếp cận với các hình ảnh PHWs có độ 
phân giải cao và không bản quyền từ Brunei, Singapore, 
Thái Lan, Malaysia và các nước ASEAN khác.
• Cung cấp các vỏ bao thuốc lá mẫu từ khu vực 
ASEAN cho mục đích vận động chính sách

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
http://tobaccolabels.seatca.org/gallery/

Ngân hàng hình ảnh cảnh báo sức khỏe  miễn phí bản quyền ở Asean (PHWs)

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

NGÂN HÀNG 
HÌNH ẢNH
Ở ASEAN
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Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá ở các nước ASEAN khác 

Ở Lào, việc thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đã bị trì hoãn 7 tháng (chuyển từ tháng 
10/2016 đến tháng 5/2017) với thỉnh cầu của ngành công nghiệp thuốc lá rằng họ còn “một kho 
dự trữ lớn các bao thuốc đã in” và thậm chí yêu cầu “giảm kích thước cảnh báo từ 75% xuồng 50% 
bao thuốc.”

Ở Myanmar, JTI và BAT đã gặp Ủy ban Đầu tư Myanmar vào tháng 3 năm 2016, yêu cầu thêm 
thời gian để chuẩn bị các vỏ bao có cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh (PHW), hạn chót là tháng 
9. Vẫn còn những bao thuốc lá bán ra không tuân thủ yêu cầu về cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh.

Tương tự như ở Campuchia, khi cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh mới được đưa ra vào tháng 7 
năm 2016, mức độ tuân thủ luật của các công ty thuốc lá thấp.

Malaysia Campuchia

Singapore Việt Nam

Philippines Indonesia

Chương 9: Hình ảnh đáng giá ngàn lời nói
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nghiệp thuốc 
lá lừa dối
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1 - Việc thực hiện vòng thứ 2 PHW sẽ được thực thi vào tháng 10 năm 2018.
2 - Vòng thứ hai của PHWs sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, ngành công nghiệp thuốc lá có một năm gia hạn để tiêu thụ hết những gói thuốc PHW cũ.
3 - Việc triển khai đầy đủ PHW bị trì hoãn do sự can thiệp mạnh của ngành thuốc lá. Ngành công nghiệp thuốc lá đã được gia hạn ba lần kể từ 1 tháng 10 năm 2016 và ngày thực 
hiện mới có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2018 (tổng thời gian gia hạn là 19 tháng sau khi Quy định Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh được đưa ra vào tháng 5 năm 2016.
4 - Myanmar yêu cầu 10 PHW, chỉ một bản được in 12 tháng một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2016. Việc thực hiện vòng quay PHW lần 2 bị trì hoãn đến tháng 12 năm 2017 
do sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá.
5 - Việc thực hiện đầy đủ các PHW đã bị trì hoãn bởi một vụ kiện do các công ty thuốc lá khởi xướng. Tòa án hành chính tối cao Thái Lan cai trị phủ quyết ngành công nghiệp 
thuốc lá, cho phép thực hiện PHW có hiệu lực vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, 90 ngày sau quyết định của tòa án.

Sự phát triển của cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá ở khu vực ASEAN

Quốc gia

Brunei

Campuchia1

Indonesia2 

CHDCND Lào3

Malaysia 

Myanmar4

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam 

2008, 2012

2016, 2018

2014, 2019

2018

2009, 2014

2016, 2017

2016, 2018

2004, 2006, 2013

2005, 2007, 2010, 
2014

2013

Phía trên 75%mặt trước và sau

Phía trên 55%mặt trước và sau

Phía trên 40%mặt trước và sau

Phía trên 75%mặt trước và sau

Phía trên 50%mặt trước và 60% mặt 

Phía trên 75%mặt trước và sau

Phía dưới 50%mặt trước và sau

Phía trên 50%mặt trước và sau

Phía trên 85%mặt trước và sau

Phía trên 50%mặt trước và sau

T. Malay (trước), T. 
Anh (sau)

Khmer

Bahasa Indonesia

Lào

Malay (trước), 
Tiếng Anh (sau)

Myanmar

Filipino (trước) 
Tiếng Anh (sau)

7 

4

5

6 

12 

2

12 

6 

10 

6 

Layanan Berhenti Merokok (0800-177-6565) 

“Đường dây thông tin: 03-8883 4400”

“Cai thuốc lá: gọi số đường dây cai thuốc của 
Bộ Y tế 165-364”

“BẠN CÓ THỂ CAI THUỐC LÁ” và
“SỐ TỔNG ĐÀI CAI THUỐC LÁ 1800 438 2000”

“Đường dây cai thuốc lá 1600” và trang web 
www.thailandquitline.or.th

Số năm thực hiện và 
quay vòng 

Vị trí, kích thước 
và địa điểm

Ngôn ngữ Số cảnh báo sức 
khỏe hiện tại luân 
phiên

Thông điệp cai thuốc lá

Thời gian thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trong khu vực ASEAN

Brunei 
Campuchia1

Indonesia2

 
Malaysia
Myanmar4

Philippines

Singapore
Thái Lan5

Việt Nam

75
55
40
75
50
75
50

50
85
50

75
55
40
75
60
75
50

50
85
50

Dưới 6 tháng
9 tháng
12 tháng
19 tháng
Dưới 7 tháng
6 tháng
12 tháng sau khi xuất bản các 
mẫu của PHW
12 tháng
6 tháng
6 -10 tháng

Quốc gia Kích thước
 Mặt trước (%)  Mặt sau (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ngày được chấp thuận - Ngày thực hiện Thời gian tuân thủ cho ngành 
công nghiệp thuốc lá

13 - 3 - 2012 _ 1 - 9 - 2012

22 -10 - 2015 _ 23 - 7 - 2016

11 - 1 - 2018 _ 1 - 1 - 2019

23 - 5 - 2016 _ 1 - 1 - 2018

11 - 6 -  2013 _ 1 - 1 - 2014

29 - 2 - 2016 _ 1 - 9 - 2016

23 - 8 - 2017 _ 3 - 3 - 2018

12 - 1 -  2012 _ 1 - 3 - 2013

5 - 4 - 2013 _ 2 - 10 - 2013
8 - 2 _ 8 - 8 - 2013 cho gói mềm 
và 8 - 12 - 2013 cho gói cứng

Tiếng Anh

Tiếng Thái

Tiếng Việt

CHDCND Lào3
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Úc là quốc gia đầu tiên thực hiện đóng gói vỏ bao thuốc lá đơn giản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.

Luật đóng gói vỏ bao thuốc lá đơn giản hạn chế hoặc cấm sử dụng biểu tượng, màu sắc, hình ảnh thương hiệu hoặc thông tin quảng 
cáo trên bao bì ngoài tên thương hiệu và tên sản phẩm được hiển thị theo màu sắc và cỡ chữ tiêu chuẩn, với cảnh báo sức khỏe hình 
ảnh chiếm trung bình 87,5% mặt trước và mặt sau của bao thuốc, còn cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn chiếm 10% đáy của mặt sau. Điều 
này tuân theo các cam kết quốc tế ở Điều 11 và 13 của Công ước Khung về phòng chống tác hại Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO FCTC).
 
Philip Morris Asia đã đặt ra thách thức pháp lý ở tòa án quốc tế tại Singapore sử dụng các điều khoản - được gọi là giải quyết tranh 
chấp nhà đầu tư. Yêu cầu pháp lý cho cáo buộc chính phủ Úc vi phạm nghĩa vụ "đối xử công bằng và thỏa đáng" theo hiệp định 
đầu tư song phương Australia-Hồng Kông đã bị bác bỏ vào ngày 17/12/2015. Một cuộc chiến pháp lý kéo dài sáu năm đã giành 
thắng lợi cho y tế công cộng khi tòa án yêu cầu Philip Morris đền bù cho Chính phủ Úc khoảng 50 triệu USD chi phí pháp lý sau 
thất bại trong vụ kiện loại bỏ luật đóng gói vỏ bao thuốc lá đơn giản vào tháng 7/2017. Ngày 28/6/2018, một nhóm chuyên gia giải 
quyết tranh chấp (Tổ chức Thương mại Thế giới) đã ủng hộ tính hợp pháp của luật đóng gói đơn giản 2011 của Úc vì nó phù hợp 
với luật thương mại và sở hữu trí tuệ quốc tế. Quyết định này đã duy trì quyền yêu cầu thuốc lá phải được bán trong những bao gói 
đơn giản của Úc.
 
Chiến thắng cuối cùng đã đạt được mặc dù vấp phải sự phản đối dữ dội và đe dọa kiện tụng từ ngành công nghiệp thuốc lá. Úc là 
quốc gia đã mở đường và thúc đẩy các quốc gia khác tiến lên phía trước. Luật đóng gói bao bì thuốc lá đơn giản của Úc đặt ra một 
tiền lệ cho thế giới và khuyến khích các nước khác đặc biệt là trong khu vực ASEAN (Thái Lan và Singapore) xem xét thực hiện 
bao gói đơn giản (trơn). Ngày càng có nhiều quốc gia đang ở những giai đoạn phát triển khác nhau và thông qua các luật tương tự.

75%

25%

90%

10%

Trước Sau

Cấm in màu sắc và logo của thương 
hiệu

Có quy định chung về màu sắc, hình 
dáng và kiểu dáng bao thuốc lá

Yêu cầu in nhãn thuốc theo kiểu 
chữ, kích thước chữ tiêu chuẩn ở vị 
trí cụ thể trên gói thuốc
            

Thực tiễn tốt nhất: Vỏ bao thuốc lá đơn giản đầu tiên trên thế giới của Úc

Đóng gói bao bì thuốc lá đơn giản ở ASEAN: Quốc gia đang xem xét 
Tháng 3 năm 2017, Bộ Y tế Singapore đã tiến hành tham vấn cộng đồng kéo dài sáu tuần từ ngày 5/2 đến ngày 
16/3/2018 về đề xuất sử dụng bao bì tiêu chuẩn cho sản phẩm thuốc lá cùng với cảnh báo sức khỏe đồ họa lớn hơn 
(“Đề xuất SP”).

Trước đó, một tham vấn cộng đồng về các biện pháp đề xuất để tăng cường các chính sách kiểm soát thuốc lá của 
Singapore bao gồm cả bao bì tiêu chuẩn đã được tiến hành từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.

Quy định của Bộ trưởng về đóng gói bao bì đơn giản được đưa ra theo yêu cầu đóng gói tiêu chuẩn quy định tại Đạo 
luật kiểm soát các sản phẩm thuốc lá năm 2017.

Singapore

Thái Lan

Chương 9: Hình ảnh đáng giá ngàn lời nói

Bao gói trơn



Úc   
 1 / 10 / 2012   
 1 / 12 / 2012 

Đóng gói bao thuốc lá đơn giản (trơn) trên toàn thế giới
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Quy định đóng gói bao bì đơn giản đã được áp dụng ở 8 quốc gia và đang được xem 
xét ở ít nhất 16 quốc gia khác, bao gồm Canada, Uruguay, Thái Lan, Singapore, Bỉ, 
Rumani, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Jersey, Guernsey, Georgia, Sri Lanka, Nepal, 
Phần Lan và Nam Phi. 

Nhiều chính phủ bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thực hiện bao bì đơn giản như Mauri-
tius, Kenya, Gambia, Botswana và Burkina Faso.

2012

2016

2017

2018

2019

2020
Pháp
 20 / 5 / 2016 

Anh
 20 / 5 / 2016   
  

Pháp
 1 / 1 / 2017 

Anh
 20 / 5 / 2017  
 

Na uy
 1 / 7 / 2017 

Ireland
 30 / 9 / 2017 

Na uy
 1 / 7 / 2018

Ireland
 30 / 9 / 2018 
 

New Zealand
 14 / 3 / 2018
 6 / 6 / 2018

Hungary*
 20 / 5 / 2018

Hungary*
 20 / 5 / 2019

Slovenia
 1 / 1 / 2020
 1 / 1 / 2020

Với nhà sản xuất  
Với người bán lẻ

*Ở Hungary, bao bì trơn 
được áp dụng cho các 
nhãn hiệu mới từ 
20/08/2016.

Có nhiều cuộc biểu tình từ các nhóm vận động hành lang trên truyền 
thông và một tháng sau (vào ngày 21/3) Bộ trưởng Y tế cho biết chưa 
công bố ngày thực hiện quy định đóng gói bao bì trơn cho đến khi Bộ 
đàm phán với các công ty thuốc lá về quyền sở hữu trí tuệ. Kể từ đó, 
không có cập nhật gì thêm về chính sách này. 

Malaysia công bố kế hoạch cho 
đóng gói bao bì đơn giản, mặc dù 
chưa có thời gian cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế (MITI) được bổ nhiệm làm Thành viên 
Hội đồng cho Viện Dân chủ và Kinh tế (IDEAS), một tổ chức tư vấn chính sách phản đối việc 
đóng gói đơn giản. IDEAS đã nhận tài trợ từ JTI và PMI trong năm 2015 và 2016. Từ năm 
2015, IDEAS đã chủ động phản đối các biện pháp kiểm soát thuốc lá - đặc biệt là quy định 
đóng gói bao bì đơn giản và tăng thuế.

Bao gói đơn giản
 ở Úc

Bao gói đơn giản ở 
New Zealand

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Công khai thông tin về các thành phần của thuốc lá và khói thuốc lá ở khu vực ASEAN

Brunei
(2012)

Sản phẩm này chứa Nicotine và hắc ín (tar) là các chất gây nghiện và có hại cho 
sức khỏe
Produk Ini Mengandungi Nikotina dan Tar yang Menyebabkan Ketagihan dan 
Membahayakan Kesihatan

Ngôn ngữ bằng tiếng Anh trên 
một mặt bên và tiếng Malay ở 
phía mặt bên kia của bao thuốc

Indonesia
(2012)

Tidak ada batas aman! Mengandungi lebih dari 4,000 zat kimia berbahaya, 43 zat 
penyebab kanker 
Không có giới hạn an toàn! Thuốc lá chứa hơn 4.000 hóa chất độc hại và hơn 43 chất 
gây ung thư 

Chỉ ở một mặt bên và bằng tiếng 
Bahasa Indonesia

Malaysia
(2009)

Produk ini mengandungi lebih 4,000 bahan kimia termasuk tar, nikotina dan karbon 
monoksida yang membahayakan kesihatan 
Sản phẩm này chứa hơn 4.000 hóa chất bao gồm hắc in, nicotine và carbon monoxide 
nguy hại cho sức khỏe

Chỉ ở một mặt bên và bằng tiếng 
Malay

Myanmar
(2016)

Thuốc lá có chứa Nitrosamine, Benzopyrene và những hợp chất có hại khác có thể 
gây ung thư. Hãy bỏ thuốc lá
 
Nicotine, hắc ín và Carbon Monoxide chứa trong thuốc lá có thể gây suy tim và phổi. 
Hãy bỏ thuốc lá.

“Thuốc lá có chứa Nitrosamine, 
Benzopyrene và những hợp chất 
có thể gây ung thư. Hãy ngừng 
hút thuốc” được in ở mặt bên trái 
và những đoạn trích khác trên 
mặt bên phải. Cả hai mặt dều 
bằng ngôn ngữ Myanmar

CHDCND Lào
(2016)

Khói thuốc lá chứa Carbon Monoxide, chất độc giống khí thải xe 
Khói thuốc lá chứa Hydrogen Cyanide phá hủy mạch máu và mô phổi 
Nicotine trong thuốc lá gây nghiện và được sử dụng trong thuốc trừ sâu
Khói thuốc lá chứa Amoniac sử dụng để cọ rửa nhà vệ sinh 
Khói thuốc lá chứa khí độc Nitơ Dioxide 
Khói thuốc lá chứa thạch tín dùng trong bả chuột 
Khói thuốc lá chứa hắc ín gây ung thư phổi 
Khói thuốc lá chứa Formalin là chất sử dụng để ướp xác 
Khói thuốc lá chứa Nitrosamine là chất gây ung thư

Sử dụng những tuyên bố  khác 
nhau bằng tiếng Lào ở hai mặt 
bên

Chương 9: Hình ảnh đáng giá ngàn lời nói

Quốc gia Chi tiết Yêu cầu in trên bao bì của các 
sản phẩm thuốc lá
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://tobaccolabels.seatca.org  và tham khảo Chỉ số đóng gói và ghi nhãn thuốc lá SEATCA: 
Thực hiện Điều 11 Công ước khung của WHO về phòng chống tác hại thuốc lá ở các nước ASEAN (2016).

Công khai thông tin về các thành phần của thuốc lá và khói thuốc lá ở khu vực ASEAN

Philippines
[2016)

ANG USOK NG SIGARILYO AY MAY AMMONIA 
(PANLINIS NG KUBETA) 
Khói thuốc lá chứa Ammonia (Chất cọ rửa toilet)

ANG USOK NG SIGARILYO AY MAY BUTANE 
(SANGKAP SA LIGHTER FLUID) 
Khói thuốc lá chứa Butan (Thành phần trong khí hóa lỏng) 

ANG USOK NG SIGARILYO AY MAY CYANIDE 
(SANGKAP SA CHEMICAL WEAPONS) 
Khói thuốc lá chứa Cyanide (Thành phần trong vũ khí hóa học) 

ANG USOK NG SIGARILYO AY MAY FORMALIN (PANG-EMBALSAMO) 
Khói thuốc lá chứa formalin (dùng cho ướp xác)

Trên một mặt bên và bằng ngôn 
ngữ  Filipino

Singapore
(2012)

Hút thuốc làm cho bạn và những người xung quanh phải hít hơn 4.000 hóa chất độc hại, 
trong đó có ít nhất 60 chất có thể gây ung thư. Các hóa chất bao gồm hắc ín, nicotine, 
carbon monoxide, formaldehyde, amoniac và benzen 

Trên một mặt bên và bằng tiếng 
Anh

Thái Lan
(2011, 
2015)

Các chất diệt chuột có trong khói thuốc lá 
Nicotin trong thuốc lá được sử dụng trong thuốc trừ sâu
 Hơn 250 loại chất độc hại có trong khói thuốc lá 
Chất ướp xác có trong khói thuốc
Muốn bỏ thuốc lá không được hút thuốc trong nhà
Dễ mắc bệnh lao nếu hút thuốc 
Hút thuốc trong nhà làm tổn thương gia đình 
Hút thuốc lá gây ung thư gan
140 người Thái chết vì hút thuốc mỗi ngày 
Trẻ em bắt chước cha mẹ hút thuốc

Ở hai mặt bên sử dụng những 
tuyên bố khác nhau và bằng tiếng 
Thái

Lưu ý: Chỉ có ba quốc gia (Brunei, Philippines và Thái Lan) cấm hiển thị hàm lượng (hắc ín, nicotine và carbon monoxide) trên các bao thuốc.

Các quốc gia đã cấm mô tả sai lệch hoặc gây hiểu nhầm ở khu vực ASEAN

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Quốc gia Chi tiết Yêu cầu in trên bao bì của các 
sản phẩm thuốc lá

Năm thực thi
Thái Lan

CHDCND Lào Việt Nam

Campuchia
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Trưng bày bao thuốc tại điểm bán hàng (POS)

Trưng bày bao thuốc POS (được phép)

Trưng bày bao thuốc POS (được phép)

Trưng bày bao thuốc POS (được phép)

Trưng bày bao thuốc POS (được phép)

Trưng bày bao thuốc POS (được phép)

Trưng bày bao thuốc POS
(cấm, hiệu lực 2017)

Trưng bày bao thuốc POS
(cấm, hiệu lực 2010)

Trưng bày bao thuốc POS
(cấm, hiệu lực 2005)

Myanmar 

Thái Lan

Malaysia 

Singapore 

Campuchia

Việt Nam

CHDCND Lào

Indonesia* 

Philippines 

Brunei Darussalam

Quảng cáo thuốc lá tại điểm bán hàng (POS) ở ASEAN
Cấm Không Cấm

Trưng bày bao thuốc POS
(cho phép chỉ 1 bao mỗi
nhãn hiệu) (2015)

Trưng bày bao thuốc POS
(cho phép chỉ 1 bao mỗi
nhãn hiệu) (2012)

* Bogor là thành phố đầu tiên và duy nhất ở Indonesia cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán hàng (POS).
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Chấm dứt tiếp thị thuốc lá 
và hoạt động từ thiện của doanh nghiệp 

Để tối đa hóa lợi nhuận, ngành công nghiệp thuốc lá đầu tư hàng tỷ 
đô la hàng năm cho quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá 
(TAPS) trên toàn cầu nhằm quảng bá mạnh mẽ sản phẩm gây chết 
người này và tăng cường sự chấp nhận của xã hội đối với việc sử 
dụng thuốc lá. Một loạt các chiến lược TAPS được sử dụng để trực 
tiếp và gián tiếp làm cho các sản phẩm thuốc lá trở nên hấp dẫn và 
phổ biến, nhắm mục tiêu không chỉ đến những người sử dụng thuốc 
lá tiềm năng (tức là giới trẻ, là những người dễ bị lôi kéo qua tiếp thị 
thuốc lá) và những người đã và đang sử dụng thuốc lá, mà còn đến 
các nhà hoạch định chính sách và công chúng, để tạo ấn tượng giả 
rằng việc sử dụng thuốc lá là bình thường và không có hại hoặc rằng 
ngành công nghiệp thuốc lá là một ngành có trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp.
Do đó, các bên tham gia FCTC của WHO “thừa nhận rằng lệnh cấm 
quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ toàn diện sẽ làm giảm mức tiêu thụ 
sản phẩm thuốc lá” (Điều 13) vì một lệnh cấm TAPS có hiệu lực có 
thể làm giảm sự hấp dẫn của việc sử dụng thuốc lá (giống như xa 
mặt cách lòng), qua đó giúp ngăn chặn giới trẻ bị lôi kéo, không 
khuyến khích việc sử dụng thuốc lá và ngăn chặn người dùng cũ tái 
sử dụng. Để có hiệu lực, lệnh cấm TAPS phải toàn diện và bao trùm 
mọi loại hình của TAPS. Lệnh cấm một phần không hiệu quả vì 
ngành công nghiệp thuốc lá sẽ tối đa hóa các loại hình không bị cấm 
của TAPS (ví dụ cấm sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng 
nhưng cho phép TAPS tại điểm bán hàng (POS) hoặc trên Internet 
hoặc cho phép các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) của ngành 

công nghiệp thuốc lá). Trên toàn cầu, ngày càng nhiều quốc gia (37 
quốc gia trong năm 2016) đã báo cáo về việc thông qua một lệnh cấm 
toàn diện đối với mọi loại hình của TAPS.
Tất cả các nước trong khối ASEAN đang thực hiện lệnh cấm TAPS, 
nhưng phần lớn là cấm một phần, đối với Indonesia lệnh cấm TAPS 
là yếu nhất trong khu vực.
Ngoài lệnh cấm quảng cáo trực tiếp ở hầu hết các nước ASEAN, 
Brunei, Singapore và Thái Lan cũng cấm trưng bày các gói thuốc lá 
tại các điểm bán hàng (POS) để giảm thiểu hình ảnh của các sản 
phẩm thuốc lá. Ba quốc gia này cũng yêu cầu giấy phép cho các nhà 
bán lẻ thuốc lá để phù hợp với luật quy định.
Chỉ có hai nước thuộc khối ASEAN (Công hòa dân chủ nhân dân Lào 
và Thái Lan) hiện cấm các hoạt động CSR của ngành công nghiệp 
thuốc lá, trong khi các hoạt động CSR của ngành công nghiệp thuốc 
lá chỉ bị chỉ cấm công khai ở Campuchia, Indonesia, Singapore và 
Việt Nam. Ở Brunei, không có công ty thuốc lá nào hoạt động từ 
tháng 5 năm 2014 và do đó không có hoạt động CSR nào liên quan 
đến thuốc lá.
Như chương này minh họa, vẫn cần phải thực hiện nhiều hơn nữa để 
đạt được lệnh cấm TAPS toàn diện trong khu vực ASEAN, lưu ý rằng 
ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục tìm cách sáng tạo và không ngừng 
phát triển chiến thuật tiếp thị để quảng bá và tiếp thị sản phẩm của 
mình, chẳng hạn như thông qua việc thay đổi thiết kế mẫu bao thuốc, 
hương vị sản phẩm mới, áp dụng phương tiện quảng bá mới và quảng 
cáo xuyên biên giới.

Trưng bày bao thuốc tại điểm bán hàng (POS)

Tình trạng cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá ở khu vực ASEAN

Brunei

Campuchia

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

CSR Xuyên biên 
giới

Quảng cáo
trực tiếp

Quảng cáo
tại POS

Trưng bày 
mẫu mãKhuyến mại Tài trợ

POS - Điểm bán hàng CSR - Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp *Được phép quảng cáo thuốc lá trên ti vi (từ 9h30 sáng đến 5h30 chiều)

Cho phép
tại POS

Tài trợ không
thương hiệu thuốc lá

Cấm nơi
công cộng

Cấm nơi
công cộng

Cấm 
công khai

Cho phép 1 bao/
tút/thương hiệu

Cấm tên thương
hiệu thuốc lá

Cho phép 1 bao/
mỗi thương hiệu

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Chương 10

Cấm 
Cấm 1 phần
Không cấm
Không có CSR
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Các kênh tiếp thị thuốc lá
Trên biển quảng cáo
Có thể thấy biển quảng cáo thuốc lá 
ngoài trời ở Indonesia *.

Bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng
Ngành công nghiệp thuốc lá tuyển dụng các cô gái trẻ xinh đẹp quảng 
cáo bán thuốc lá.

Cấm  
Brunei
Campuchia 

   
CHDCND Lào 
Malaysia

   
Myanmar 
Singapore

Thái Lan
Việt Nam

Không cấm 
Indonesia

  
Philippines

*Quảng cáo ngoài trời được quy định trong Quy chế của Chính quyền địa 
phương. Trong năm 2017, khoảng 11 thành phố / huyện đã thực hiện 
Quy chế cấm TAP bao gồm Jakarta, Bogor, Bekasi, Payakumbuh, 
Padangpanjang, Sawahlunto, Pariaman, Padang, Klungkung, Jembrana 
và Gianyar. 

Cấm TAPS qua internet ở ASEAN 

*Quảng cáo trên phương tiện thông tin công nghệ phải tuân thủ các quy 
định của trang web nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá áp dụng xác minh tuổi để 
hạn chế quyền truy cập chỉ cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Cấm      

Malaysia (2004) 

Myanmar (2006)

Philippines (2008)

   

Campuchia (2015)

Indonesia (2012*)

CHDCND Lào (2010)

   

Singapore (1993)

Thái Lan (2017)

Việt Nam (2013)

No ban   

Brunei

Thực thi tốt nhất: Brunei, Singapore và Thái Lan đặt chuẩn 
Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở khu vực ASEAN thực thi  
lệnh cấm hoàn toàn trưng bày bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại 
các điểm bán hàng, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 
2005.

Brunei đã cấm trưng bày tại điểm bán vào năm 2010 theo 
quy định cấm quảng cáo liên quan đến việc hút thuốc lá và 
trưng bày các bao thuốc lá được coi là một phương thức 
quảng cáo.

Singapore đã áp dụng lệnh cấm trưng bày các bao thuốc 
lá ở điểm bán hàng từ 1 tháng 8 năm 2017 để giảm mức độ 
tiếp xúc của người không hút thuốc lá, đặc biệt là giới trẻ 
với những quảng cáo sản phần thuốc lá cũng như khuyến 
khích những người hút thuốc hiện tại cố gắng bỏ thuốc lá 
bằng cách giảm thiểu tối đa việc mua bán các sản phẩm 
thuốc lá. 

Thái Lan

Singapore

Chương 10: Chấm dứt tiếp thị thuốc lá và hoạt động từ thiện của doanh nghiệp.



Để biết thêm thông tin chi tiết, vui long truy cập http://tobaccowatch.seatca.org và tham khảo Chỉ số quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc 
lá SEATCA (TAPS): Thực hiện Công ước klhung của WHO về kiểm soát thuốc lá Điều 13 ở các nước ASEAN (2016) và hướng đến ‘Tính 
bền vững” từ SDGs: Đánh giá các hoạt động CSR liên quan đến thhuốc lá ở khu vực ASEAN (2017).
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Quá trình ngăn chặn các hoạt động CSR của ngành công nghiệp thuốc lá ở ASEAN

Cấm các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR): Tất cả các hoạt động CSR liên quan đến thuốc lá hiện đang bị 
cấm ở Lào, Myanmar và Thái Lan. Việc công khai các hoạt động CSR này bị cấm tại Campuchia, Indonesia, Singapore và Việt Nam.

Philippines: Cấm các khoản quyên góp cho trường học: Bộ Giáo dục Philippines đã ban hành quy định của Bộ số 6/2012, hạn chế 
sự tương tác của các quan chức với ngành công nghiệp thuốc lá; điều này bao gồm việc cấm ngành công nghiệp thuốc lá đóng góp 
quỹ cho các trưởng học và các viên chức nhà trường.

Năm 2016, Bộ Giáo dục đã ban hành Quy định số 48 s.2016: Chính sách và hướng dẫn về Phòng chống tác hại thuốc lá toàn diện, 
quy định các quy tắc về cách cha mẹ, giáo viên và cán bộ nhà trường của các trường công và tư thục có thể dễ dàng tuân thủ việc cấm 
các khoản tài trợ, bao gồm cả hoạt động gọi là CSR của ngành công nghiệp thuốc lá, cấm bán và quảng cáo thuốc lá trong phạm vi 
100 mét của trường học. 

Indonesia: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Quy định số 64/2015 Cơ sở trường học không thuốc lá
tuyên bố, “Từ chối mọi đề nghị quảng cáo, quảng bá, tài trợ và/ hoặc cộng tác dưới mọi hình thức với các nhà sản xuất thuốc lá 
và/hoặc bất kỳ tổ chức nào sử dụng nhãn hiệu, biểu tượng, khẩu hiệu và/hoặc màu sắc liên quan đến những đặc điểm cụ thể của ngành 
công nghiệp thuốc lá để hỗ trợ cho các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường học,” Điều này ngăn cấm một cách hiệu quả việc 
ngành công nghiệp thuốc lá kiểm soát được chương trình chống hút thuốc trong trường học.

ISO 26000 
"Trách nhiệm của tổ chức về những ảnh hưởng từ các quyết định và hoạt động của mình đối với xã hội và môi 
trường, thông qua hành vi minh bạch và đạo đức góp phần vào sự phát triển bền vững, y tế và phúc lợi xã hội; có 
tính đến những mong muốn của các bên liên quan; tuân thủ luật hiện hành và phù hợp với các chuẩn mực hành 
vi quốc tế; và được tích hợp qua việc tổ chức và thực hành các mối quan hệ của mình.” 

Hoạt động “CSR” của ngành công nghiệp thuốc lá là không tương thích và không đạt tiêu chuẩn 
vì vi phạm FCTC và các tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế được chấp nhận rộng rãi khác.

Các cơ quan hoặc các quan chức chính phủ chấp nhận, xác nhận và tham gia vào các hoạt động 
CSR của ngành công nghiệp thuốc lá. Điều này bao gồm cả việc tham gia vào triển lãm sáng tạo 
sinh viên PT HM Sampoerna ở ba huyện phía Đông và Trung Java của Indonesia; thực hiện 
chương trình “Back to School” do Philip Morris tài trợ tổ chức bởi Yayasan Salam, Malaysia, và 
ủng hộ các hoạt động CSR của hãng thuốc lá Anh - Mỹ bằng cách cung cấp danh sách các làng ở 
Myanmar nơi BAT có thể tiến hành các hoạt động của mình. 

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Bán thuốc lá điếu lẻ ở ASEAN
Cấm         Không cấm         Giá 1 điếu thuốc (USD) 

Thái Lan
(2017)

Malaysia
(2004) 

Campuchia
(2015)

Việt Nam

Philippines

Vinataba 
0.042 (950 VND)

Craven A
0.044 (1,000 VND)

Marlboro 
0.10 (5 PHP)

Fortune 
0.05 (3 PHP)

Marlboro 
0.095 (1,300 IDR)

A Mild
0.102 (1,393 IDR) 

Myanmar
(2006) 

Singapore 
(2002)

CHDCND Lào
(2009) 

Brunei Darussalam
(2005)

Indonesia
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Thanh niên hút thuốc, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp và 
trung bình, là thị trường tiềm năng rất lớn cho sự tăng trưởng 
trong tương lai của ngành này. Các công ty thuốc lá nhắm vào trẻ 
em và thanh thiếu niên, người mà họ gọi là “người hút thuốc thay 
thế” để thay thế những người hút thuốc lớn tuổi hơn, những người 
đã bỏ thuốc lá hoặc tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. 
Do đó, Thanh thiếu niên hút thuốc vẫn là nơi bắt đầu của nạn 
dịch. Thanh thiếu niên là đối tượng rất dễ tiếp nhận tiếp thị thuốc 
lá, và nghiện nicotin bám rễ sâu hơn trong não bộ đang phát triển. 
Trung bình, hầu hết những người hút thuốc bắt đầu hút thuốc 
trước tuổi 20.

Ngành công nghiệp thuốc lá tiếp tục phát minh ra những cách mới 
để bán những sản phẩm có hại thông qua các chương trình tiếp thị 
mới, bao bì hấp dẫn (ví dụ: gói dạng thỏi son), hương vị mới và 
sản phẩm mới để thu hút những người hút thuốc trẻ và hút thuốc 
lần đầu. Ở ASEAN, thuốc lá bạc hà và có hương vị không bị kiểm 
soát và được bán rộng rãi. Việc bán lẻ từng điếu thuốc lá, làm tăng 
khả năng tiếp cận thuốc lá đã bị cấm ở tất cả các nước trừ ba nước 
ASEAN (Indonesia, Philippines và Việt Nam), trong khi việc bán 
những bao nhỏ kiddie (dưới 20 điếu/bao) vẫn được phép ở 
Indonesia, Myanmar và Philippines.

Sự xuất hiện và tăng trưởng thị trường nhanh chóng của loạt sản 
phẩm nicotine thay thế mới và rộng hơn như những hệ thống sinh 
nicotine điện tử (ENDS, bao gồm thuốc lá điện tử và vô số hương 
vị) và các sản phẩm thuốc lá nhiệt (HTP) là một thách thức mới 
cho ngăn ngừa nghiện chất nicotine và những nguy hại khác về 

sức khỏe. Những vật dụng như vậy, với thiết kế kiểu dáng đẹp 
và tiếp thị hào nhoáng dễ dàng thu hút giới trẻ và tăng nguy cơ 
chuyển sang thuốc lá thông thường, và một số quốc gia đã 
thấy sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng thuốc lá ở tuổi 
teen. Khoảng 83 quốc gia đã cấm hoặc hạn chế việc bán 
ENDS, trong đó bao gồm Nhật Bản và Úc đã cấm hút thuốc lá 
điện tử có chất nicotin. Tại ASEAN, bốn quốc gia (Brunei, 
Campuchia, Singapore và Thái Lan) đã cấm ENDS.

Các công ty thuốc lá đa quốc gia cũng sản xuất ENDS và HTP 
và quảng cáo những sản phẩm này ít độc hại hơn thuốc lá 
thông thường và như các thiết bị cai thuốc lá. Lưu ý rằng không 
có nghiên cứu dài hạn về sự an toàn của các thiết bị này và 
không đủ bằng chứng về lợi ích của chúng như các công cụ để 
cai thuốc lá, WHO và một số cơ quan y tế quốc gia, như Hội 
đồng nghiên cứu y tế và sức khỏe quốc gia Úc (NHMRC) và 
Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ 
(NAS) đã đề xuất một biện pháp phòng ngừa và hành động để 
giảm thiểu thiệt hại cho người tiêu dùng và người không sử 
dụng và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như thanh thiếu 
niên, cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về an toàn, chất lượng 
và hiệu quả của các sản phẩm này. Đối với các HTP, WHO 
khuyến cáo rằng cũng phải được quy định tương tự như các sản 
phẩm thuốc lá khác.

Chương này cũng nêu bật các sáng kiến để bảo vệ các thế hệ 
hiện tại và tương lai khỏi nghiện nicotine và tác hại của thuốc lá.

5,6 triệu
Trẻ em đang sống hiện nay

cuối cùng sẽ chết sớm vì hút thuốc lá nếu chúng 
ta không hành động mạnh mẽ hơn để giảm tình 
trạng hút thuốc  hiện nay. 

Nguồn thuốc lá cho thanh thiếu niên
Tỷ lệ thanh niên mua thuốc lá tại cửa hàng và không bị từ chối vì chưa đủ tuổi hút thuốc 

% Thanh niên mua thuốc lá tại cửa hàng  % Thanh niên mua thuốc lá tại cửa hàng 
mà không bị từ chối vì độ tuổi 

Brunei (2014)

Indonesia (2014)

CHDCND Lào (2016)

Malaysia (2009)

Myanmar (2016)

Philippines (2015)

Thái Lan(2015)

Việt Nam (2014)

1.5

64.9

55.6

53.4

60.9

79.4

67.4

65.1

64.5

59.8

53.2

62.9

47.5

44

84.7

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Chương 11

Bảo vệ thế hệ tương lai khỏi nghiện Nicotine

Thông tin 
tóm tắt



Marlboro, thương hiệu nước ngoài 
phổ biến nhất được bán mỗi bao 
thuốc gồm 10 điếu thuốc lá.

Philippines
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Mục tiêu nhắm vào thanh thiếu niên và phụ nữ

Các nước đã cấm bán bao nhỏ kiddie (dưới 20 điếu/bao) ở khu vực ASEAN

Việt Nam Indonesia Singapore

A Mild, thương hiệu 
địa phương phổ biến 
nhất được bán mỗi bao 
thuốc gồm 12 hoặc 16 
điếu thuốc lá.

Indonesia

Philippines

Cấm

 Không Cấm

Cambodia

Indonesia 
Myanmar 
Philippines 
Brunei 
Campuchia 
 

CHDCND Lào 
Malaysia  
Singapore
Thái Lan* 
Việt Nam* 

* Chỉ có  hương vị bạc hà

Brunei  2005
Campuchia 2015
CHDCND Lào 2009
Malaysia  2010

Singapore  2002
Thái Lan 2017
Việt Nam 2016

Indonesia Myanmar Philippines 

Thuốc lá hương bạc hà và hương vị trái cây được bán tại khu vực ASEAN

Chương 11: Bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi nghiện chất Nicotine

Cấm

 Không Cấm



Singapore: Cấm bán các sản phẩm thuốc lá mới xuất hiện

Độ tuổi hợp pháp tối thiểu được phép mua, sở hữu và sử dụng thuốc lá ở ASEAN - 18 tuổi trở lên

Bao thuốc lá đóng gói hình thỏi son được bán ở ASEAN 
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Năm 1981, một nhà nghiên cứu 
của Philip Morris nhận định:

"Thanh thiếu niên ngày nay là khách 
hàng tiềm năng trong tương lai…”

Myron E. Johnston,
Năm 1981, Nhà nghiên cứu của Philip Morris

 đã gửi báo cáo tới Robert B. Seligman,
 sau này là phó chủ tịch quỹ Nghiên cứu và phát triển  

tại  Philip Morris ở Richmond
  

Có chỉ báo rõ ràng tại các điểm bán về việc cấm 
bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên

Xì gà không khói, xì gà hở hai đầu không khói và thuốc lá không khói; thuốc lá hoặc 
nicotin hòa tan; bất kỳ sản phẩm nào có chứa nicotin hoặc thuốc lá có thể được sử dụng 
tại chỗ, bằng cách cấy hoặc tiêm vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể; và bất kỳ dung 
dịch hay thành phần nào trong thuốc lá hoặc nicotine là một thành phần mà sẽ được sử 
dụng với hệ thống phân phối nicotin điện tử hoặc máy làm bốc hơi (thuốc lá điện tử); 
hít bằng mũi, bằng miệng, gutkha, khaini và zarda.

Bắt buộc
Brunei   
Malaysia  

Myanmar  
Philippines 

Singapore 
Việt Nam

Campuchia
Indonesia  

CHDCND Lào 
Thái Lan

Người bán yêu cầu bằng chứng thích hợp chứng minh 
người mua đã đủ tuổi hợp pháp trước khi bán

Brunei   
Philippines 

Singapore
Thái Lan  

Campuchia
Indonesia  

CHDCND Lào 
Malaysia 

Myanmar
Việt Nam

Indonesia Malaysia Singapore

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN

Thông tin 
tóm tắt

Bắt buộc

Không bắt buộc Không bắt buộc
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Cấm/hạn chế bán tất cả các loại sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá shisha hút bình nước ở ASEAN

Malaysia: Tỷ lệ người dùng thuốc lá điện tử/ vape (2016)

* Quy định đối với các sản phẩm vape là thuộc thẩm quyền của tiểu bang. Bốn trong số 13 tiểu bang (Johor, Kelantan, Terengganu và Pahang) đã cấm bán thuốc lá điện tử. 
** Có bảy (7) dự thảo luật liên quan đến thuốc lá điện tử đang chờ giải quyết tại Đại hội lần thứ 17.

Bộ Y tế Malaysia kêu gọi cấm hút thuốc lá vape và bán thuốc lá điện tử, tuy nhiên, do vận 
động hành lang mạnh mẽ bởi ngành công nghiệp vape dẫn đến việc thuốc lá điện tử không 
nicotine được cho phép và điều chỉnh  bởi Bộ Thương mại nội địa, Hợp tác xã và tiêu dùng 
(DTCC) và Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới.

Người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) Thanh thiếu niên (độ tuổi 13 - 15)

Nam giới 6.1% (577,525)

Nữ giới  0.3% (24,597)

Tổng 3.2% (602,122)

Nữ thanh thiếu niên  2.8% (50,000)

Nam thanh thiếu niên 16% (250,000)

Tổng  9.1% (300,000) người hiện dùng 
thuốc lá điện tử/vape 

Một ngày bình thường,
40.9% sử dụng thuốc  lá 
điện tử/ vape
1 ngày 1 lần và
33.9% sử dụng 
2_5 lần 1 ngày.

Cấm
Brunei
Campuchia

Singapore
Thái Lan

Indonesia
CHDCND Lào

Malaysia*
Myanmar

Philippines**
Việt Nam

Không Cấm

Trên toàn cầu, khoảng

đã cấm hoặc hạn chế 
việc bán thuốc lá điện 
tử, trong đó bao gồm 
việc hạn chế/ cấm bán 
hoặc yêu cầu giấy phép 
tiếp thị đối với các sản 
phẩm có chất nicotine.

30 quốc gia

Chương 11: Bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi nghiện chất Nicotine



Philippines: Balanga – Thành phố không 
thuốc lá đầu tiên trên thế giới

Singapore: Thế hệ 2000 không thuốc lá
(TFG 2000)

Thái Lan: Gen Z Strong
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Khái niệm thế hệ không thuốc lá là cấm việc bán bất kỳ 
sản phẩm thuốc lá nào, bao gồm cả các hệ thống sinh 
nicotin điện tử (ENDS) và các sản phẩm tương tự khác 
cho bất kỳ công dân nào sinh vào hoặc sau ngày 01 tháng 
1 năm 2000 tại thành phố Balanga. Điều này được thực 
thi thông qua việc ban hành Pháp lệnh Chiến lược thế hệ 
không thuốc lá  của thành phố Balanga, Bataan vào năm 
2016.

Thái Lan phát động Gen Z Strong: Chương trình không thuốc lá nhắm vào 
những người sinh từ năm 1995 đến 2009 hoặc trong độ tuổi từ 7 đến 20 vào năm 
2016 để trở thành một thế hệ không thuốc lá. 
Dự án sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và phương tiện kỹ thuật số để 
thuyết phục những người tham gia đã được chọn không bắt đầu hút thuốc và 
nâng cao năng lực để họ tích cực tham gia vào các chiến dịch vận động.

Từ tháng 5 nãm 2016 đến tháng 12 năm 2017, một mạng lưới gồm 5.000 thanh niên 
ủng hộ chiến dịch phòng chống tác hại thuốc lá được thành lập trên toàn quốc. Các 
khu vực tiên phong của chương trình Gen Z đặt tại 4 vùng của Thái Lan bao gồm 
Konkean, Ubonratchathani, Surin, Nakornratchasima, Srisaket, Chiangmai, 
Lampoon, Maehongson, Krabi và YNET BKK ở Bangkok.

Một trong hai (53%) người hút thuốc bắt đầu hút thuốc trước 18 tuổi, 36% 
bắt đầu khi họ từ 18 đến 24 tuổi.
73% người hút thuốc không thể bỏ thuốc lá – 30% người hút thuốc bỏ ra 
khoảng 20 năm để từ bỏ hút thuốc trong khi 70% sẽ nghiện hút thuốc lá cho 
đến chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Singapore là quốc gia đầu tiên kêu gọi cấm bán sản 
phẩm thuốc lá cho những người sinh sau năm 2000, do 
xã hội dân sự khởi xướng. Điều này được gọi là thế hệ 
thiên niên kỷ (TFG2000), để bảo vệ thế hệ tiếp theo 
khỏi thuốc lá.

Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá: Khu vực ASEAN
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Nông dân trồng thuốc lá ở ASEAN
Số lượng nông dân trồng thuốc lá          % công ăn việc làm

Thái Lan 
(2016)

Malaysia***
(2013) 

Campuchia
(2016) 

Việt Nam
(2011)

Indonesia
(2016) 

Philippines
(2016) 

19,174
0.21%

220,000 
0.039%

22,075
0.057% 

40,982 
0.094%

>500,000 
0.39%

587 
0.0042%

*Không có hoạt động canh tác cây thuốc lá.
**Không có dữ liệu về tổng số nông dân trồng cây thuốc lá.
*** Từ năm 2013, chính phủ Malaysia đã thả lỏng việc hỗ trợ và quảng bá thuốc lá và bây giờ họ chỉ thực hiện các chính sách để điều 
chỉnh ngành công nghiệp thuốc lá. 

Myanmar**

CHDCND Lào**

Singapore*

Brunei Darussalam*
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Trong nhiều thập niên trở lại đây, các công ty thuốc lá 
đa quốc gia đã chuyển hướng trồng cây thuốc lá từ 
những nước có thu nhập cao tới những nước có thu 
nhập thấp, nơi hiện tập trung 90% đồn điền thuốc lá. 
Tám trong mười nước ASEAN, ngoại trừ Singapore và 
Brunei, đã triển khai trồng thuốc lá trên nhiều quy mô 
khác nhau. Khoảng 329.606 ha đất trong khu vực được 
sử dụng cho việc trồng cây thuốc lá từ năm 2014 đến 
năm 2017.

Nói chung, số lượng người nông dân trồng cây thuốc lá 
ở các nước ASEAN là nhỏ so với tổng việc làm trên cả 
nước, chiếm ít hơn 1% trên tổng số việc làm tại tất cả 
các nước sản xuất. Việc trồng cây thuốc lá cần rất nhiều 
lao động và chủ yếu là toàn bộ các hộ gia đình (bao 
gồm cả phụ nữ không được trả công và trẻ em) ở nhiều 
giai đoạn như trồng trọt, thu hoạch, xử lý và tiếp thị. 
Hầu hết những người trồng cây thuốc lá là những hộ 
nhỏ, chỉ trồng trên một phần diện tích đất và không 
sinh nhiều lợi nhuận do những chi phí đầu vào thiết yếu 
(tốn kém tiền thuê đất, chi phí hạt giống, phân bón, 

thuốc trừ sâu, và nhiên liệu củi để sấy khô), và bán lá 
thuốc lá với giá thấp theo niêm yết của các công ty 
thuốc lá. Những mặt tiêu cực khác trong việc trồng cây 
thuốc lá bao gồm Bệnh Thuốc lá xanh và các mối nguy 
hại sức khỏe cho người nông dân, suy thoái môi trường, 
lao động không được trả công và lao động trẻ em.

Điều 17 FCTC của WHO yêu cầu các Bên tham gia 
thúc đẩy những sinh kế thay thế khả thi về mặt kinh tế 
cho người nông dân và công nhân trồng thuốc lá. Ở 
ASEAN, Chính phủ Malaysia đã chủ động thực hiện 
việc trồng cây thay thế bắt đầu từ năm 2004, bằng việc 
khuyến khích trồng cây đay cách (Kenaf) thay cho cây 
thuốc lá. Diện tích trồng cây Kenaf tăng từ 1.331 ha lên 
đến 2.502 ha trong khoảng thời gian từ năm 2012 và 
năm 2016, và tổng số nông dân trồng cây thuốc lá ở 
Malaysia giảm đáng kể xuống 26 người vào năm 2014 
trong khi năm 2010 là 3.204 người. Những người nông 
dân trồng cây thuốc lá ở Campuchia, Indonesia và 
Philippines đang dần dần chuyển hướng sinh kế và 
trồng trọt loại cây trông thay thế có lợi nhuận hơn. 

Trồng cây thuốc lá ở ASEAN

* Từ năm 2013, chính phủ Malaysia đã thả lỏng việc hỗ trợ và quảng bá thuốc lá và bây giờ họ chỉ thực hiện các chính sách để điều chỉnh ngành công nghiệp thuốc lá.
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Malaysia: Giải pháp bền vững – Trồng cây Kenaf thay thế

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1,140 ha (687 nông dân)
1,693 ha 
(409 nông dân)

343 ha (50 nông dân)

464 ha (167 nông dân)

285 ha (92 nông dân)

112 ha (13 nông dân)

42 ha (25 nông dân)

0.4 ha (1 nông dân)

Diện tích (ha)

2012 1,331 ha (653 nông dân)

2013 1,824 ha (1,129 nông dân)

2014 2,000 ha (914 nông dân)

2015 2,274 ha (880 nông dân)

2016 2,502 ha (1,086 nông dân)

Những người nông dân trồng cây thuốc lá trước kia đã có một 
nguồn thu nhập hàng năm đáng kể, tăng đến 69% sau khi 
chuyển đổi sang giống cây trồng khác.

Ba phần tư (71%) nông dân trồng cây thuốc lá trước kia đã 
chuyển sang trồng cây ngũ cốc, sau đó là rau củ (21,5%), hoa quả 
và các loại cây trồng khác mang lại nhiều lợi nhuận hơn thuốc lá.

Rau củ (cải bắp, ớt, cà chua, 
khoai tây, đậu bao tử)
21.5%

Hoa quả (chuối, vv.)
5.2%

Loại khác (cà phê, gừng, vv.)
2.1%

16
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Từ việc trông cây 
thuốc lá trước khi 
chuyển đổi

Từ việc trồng cây 
khác thay thế sau khi 
chuyển đổi

9

 

 
 

Ngũ cốc (gạo, đậu tương, ngô)
71.2%

15.2

Indonesia: Lợi nhuận của việc trồng cây khác so với trồng cây thuốc lá

Năm 2000, Cây đay cách (Kenaf) (Hibiscus Cannabinus 
L) được tìm thấy ở Malaysia như là 1 loại cây công nghiệp 
ngắn ngày mới hỗ trợ cho việc đa dạng hóa lĩnh vực hàng 
hóa quốc gia. Đây là 1 tiềm năng lớn cho ngành trồng trọt 
ở  môi trường khí hậu nhiệt đới và đã được Chính phủ 
khuyến khích trồng thay thế cho cây thuốc lá vào Năm 
2004. Khoảng 5,8 triệu (tương đương với 1,53 triệu đô la) 
đã được phân bổ cho việc  nghiên cứu và phát triển (R&D) 
cây Kenaf nhằm thu hút các nhà đầu tư công nghiệp đầu tư 
vào cây Kenaf từ năm1996 đến 2005.

Số lượng nhỏ những người nông dân trồng cây thuốc lá được khuyến khích chuyển sinh kế thay 
thế khác thông qua chương trình đa dạng hóa cây trồng, được bắt đầu từ năm 2015 và tiếp tục 
triển khai qua nhiều năm được Chính phủ hỗ trợ tài chính. Những người trồng cây đay cách sẽ 
được ưu đãi về đầu vào và thiết bị máy móc.

Kể từ khi triển khai vào năm 2004, diện tích trông cây đay cách từ dưới 1 ha đã tăng lên 2.502 ha 
vào năm 2016. Tổng số người trồng cây đay cách cũng tăng từ 01 lên đến 1.086 người so với 
cùng kỳ năm trước.

Hội đồng Thuốc lá và Kenaf Quốc gia (NKTB), trước đây gọi là Hội đồng Thuốc lá Quốc gia 
(NTB) lên kế hoạch tăng tổng số diện tích trồng cây Kenaf lên 5.000 ha, sản xuất 7.000 tấn sợi 
và 17.500 tấn lõi vào năm 2020. Điều này nhằm mục đích xuất khẩu 50.000 tấn cây Kenaf hoặc 
thu được giá trị khoảng 15 tỷ RM mỗi năm khi Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)được 
thực hiện đầy đủ vào năm 2015.
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Người nông dân ở Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, và Pangasinan (Vùng 
1) thích trồng các loại cây không phải thuốc lá vì cần ít chi phí đầu vào và 
nhân công hơn cây thuốc lá
Các loại rau củ như Cà chua, tỏi, cà tím, Ớt (ngọt/cay) và mướp đắng đem 
lại thu nhập cao hơn nhiều so với thuốc lá. 
Trồng đậu tương và đậu phộng cũng mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với 
trồng cây thuốc lá.
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Một số nông dân trồng cây thuốc lá nhận ra việc trồng cây 
thuốc lá ít lợi nhuận hơn so với trồng các giống cây khác. 
Khoảng 40% nông dân trồng cây thuốc lá đã chuyển   
hướng từ trồng thuốc lá sang các loại cây trồng thay thế 
khác  trong vòng 10 năm qua. Điều này là do:

 

Các loại cây trồng thay thế bao gồm gạo, ngô, đậu phộng 
và các cây công nghiệp khác như đậu tương, vừng và các 
loại rau củ khác. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Lao động trẻ em trong canh tác thuốc lá ở ASEAN ấn bản lần 2 (2018).

Campuchia: Nông dân trồng thuốc lá 
chuyển hướng trồng các loài cây khác
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Non-communicable Disease Risk Factors Survey (STEPS) 2015/16.
Campuchia
National Tobacco Prevalence Survey Report 2005.
National Adult Tobacco Survey of Cambodia (NATS 2011).
National Adult Tobacco Survey of Cambodia (NATS 2014).
Indonesia 
National Social Economy Survey 1995.
Household Survey 2001.
National Social Economy Survey 2004.
Basic Health Research 2007.
Basic Health Research 2010.
Basic Health Research 2013.
CHDCND Lào 
National Adult Tobacco Survey of Lao PDR (NATS 2012).
National Adult Tobacco Survey of Lao PDR (NATS 2015).
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Malaysia
National Health & Morbidity Survey (NHMS II) 1996.
National Health & Morbidity Survey (NHMS III) 2006.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2015.
Myanmar
Non-communicable Disease Risk Factors Survey (STEPS) 2009.
Non-communicable Disease Risk Factors Survey (STEPS) 2014.
Philippines
Baseline Behavioral Risk Factor Survey (BRFS) 2001.
National Nutrition and Health Survey (NNHeS) 2003.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2015.
Singapore
National Health Survey (NHS) 1992, 1998, 2004 & 2010.
National Health Surveillance Survey (NHSS) 2001, 2007 & 2013.
National Population Health Survey 2017.
Thái Lan
Health and Welfare Survey 1991, 1996, 2001, 2004, 2007, 2009,  
 2011, 2013, 2014 & 2015. National Statistical Office,   
 Thailand.
Smoking and alcohol drinking behavior survey 2017.
Việt Nam
Vietnam National Health Survey (VNHS) 2001.
Vietnam Household Living Standards Survey (VHLSS) 2006.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2010.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2015.

Chương 5: Nguồn nhân lực và tài chính cho phòng chống tác hại thuốc lá
Bản đồ chính: Nguồn nhân lực ở ASEAN 
Trao đổi với các đối tác quốc gia của SEATCA:
 Rosemawati S (Brunei); Daravuth Y and Kong M (Cambodia);  
 Soerojo W and (Indonesia); Vongphosy M (Lao PDR); Ismail  
 N (Malaysia); Emerson Degollacion R (Philippines); Lit Fai C  
 (Singapore); Chotibenjamaporn P (Thailand) and 
 Thu L T (Vietnam). 

Cơ chế quốc gia và cơ chế tài trợ của Chính phủ để phòng chống 
tác hại thuốc lá
Nguồn giống trong Bản đồ chính.

Con đường phía trước: Các giải pháp tài chính quốc gia sáng tạo 
Bản đồ chính: Kiểm soát thuốc lá và ngân sách y tế ở ASEAN
Brunei
Health Promotion Centre, Ministry of Health, Brunei.
Campuchia
World Health Organization.(2017). WHO Report on the Global  
 Tobacco Epidemic, 2017.  World Health Organization, Geneva,  
 Switzerland. 
Indonesia 
Ministry of Finance. Anggaran Kesehatan #APBN2018. 
CHDCNH Lào
Ministry of Health. Tobacco Control Budget for 2017. Lao PDR. 
Malaysia 
2018 Budget: Priority given to Rakyat's healthcare needs. New  
 Straits Times Online, October 29, 2017 
Malaysian Health Promotion Board (MySihat). 
Philippines
2017 General Appropriations Act, Philippines Department of   
 Budget and Management. 

Singapore 
Ministry of Health. (2017). Singapore Budgets. Singapore. 
Thái Lan
Thaihealth. (2017). Tobacco Control Budget. Thai Health   
 Promotion Foundation (Thaihealth), Thailand. 
Bureau of the Budget. (2017). Thailand’s Budget in Brief Fiscal  
 Year 2017. Thailand. 
Việt Nam
Vietnam Steering Committee on Smoking and Health Standing  
 Office, 2018.

ASEAN Secretariat Statistic. ASEAN Population 2016. ASEAN  
 Member States Countries Submission to ASEAN Secretariat  
 Statistic Division.  

Phòng chống tác hại thuốc lá chưa được tài trợ
World Health Organization. (2017). WHO Report on the Global  
 Tobacco Epidemic, 2017: Monitoring Tobacco Use and Prevention  
 Policies. Geneva: World Health Organization.

Thông tin tóm tắt
Savedoff W, Alwang A. (2015). The Single Best Health Policy in the  
 World: Tobacco Taxes. CGD Policy Paper 062. Washington DC:  
 Center for Global Development. 

Eriksen M, Mackay J, Schluger N, Gomeshtapeh F I, Drope J.  
 (2015). The Tobacco Atlas (Fifth Edition). The American Cancer  
 Society, Inc., Atlanta. 

WHO FCTC
World Health Organization (2003). World Health Organization  
 Framework Convention on Tobacco Control. Geneva, Switzerland. 

Tuyên bố của LHQ
United Nations. (2015). Addis Ababa Action Agenda of the   
 Third International Conference on Financing for    
 Development (Addis Ababa Action Agenda), The final text of   
 the outcome document adopted at the Third International  
 Conference on Financing for Development (Addis Ababa,  
 Ethiopia, 13–16 July 2015) and endorsed by the General   
 Assembly in its resolution 69/313 of 27 July 2015. 

United Nations. (2012). Political Declaration of the High-level   
 Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of  
 Non-communicable Diseases, Resolution adopted by the General  
 Assembly, 3rd plenary meeting 19 September 2011, Sixty-sixth  
 session. 

Thuế Earmarked: Cái nhìn toàn cầu
World Health Organization. (2016). Earmarked Tobacco Taxes:  
 Lessons Learnt from Nine Countries. World Health Organization.  
 Geneva. 

Perucic A M. (2018). Earmarking tobacco tax revenues. Presented  
 at the Symposium of earmarked tobacco taxes for tobacco control, 
 9 March, 2018, 17th World Conference on Tobacco or Health   
 (WCTOH), Cape Town, South Africa.
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Các loại cơ chế tài chính tạo quỹ ở ASEAN 
Brunei
Health Promotion Centre, Ministry of Health, Brunei.
Indonesia 
Indonesian Law Number 28 (2009) about Local Tax and Local   
 Retribution.
Ministry of Health. (2014). General Guidelines for Use of Cigarette  
 Tax Fund Allocation for Health. Republic of Indonesia. 
CHDCNH Lào
Tobacco Control Fund Decree No.155/ Lao Government, 
 21 May 2013. 
Ministry of Health. Tobacco Control Budget for 2017. Lao PDR. 
Malaysia 
Law of Malaysia (Act 651) Malaysia Health Promotion Board Act  
 2006. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad  
 (PNMB). 
Malaysian Health Promotion Board (MySihat). 
Philippines
Republic Act No. 10351. (2012). An Act Restructuring the Excise  
 Tax on Alcohol and Tobacco Products by Amending Sections  
 141, 142, 143, 144, 145, 8, 131 and 288 of Republic Act No.  
 8424. Otherwise Known As the National Internal Revenue  
 Code of 1997, As Amended By Republic Act No. 9334, and  
 for Other Purposes.
Singapore 
Ministry of Health. (2017). Singapore Budgets. Singapore. 
 Health Promotion Board, Singapore. 
Thái Lan
Siwaraksa P. (2002). The Birth of Thaihealth Fund. Bangkok: Thai  
 Health Promotion Foundation.
Thai Health Promotion Foundation. (2001). Health Promotion  
 Foundation Act, B.E. 2544 (2001). Bangkok, Thailand. 
Thai Health Promotion Foundation Annual Report 2016,   
 Bangkok,Thailand.
Thai Health Promotion Foundation Annual Report 2017, 
 Bangkok, Thailand.
Việt Nam
Vietnam Law on Prevention and Control of Tobacco Harms. Law No  
 09/2012/QH13. 18 June 2012. 
Vietnam Tobacco Control Fund, Ministry of Health Vietnam.

Quản trị và vai trò của các quỹ nâng cao sức khỏe / kiểm soát 
thuốc lá ở ASEAN
Vathesatogkit P, Yen Lian T, Ritthipakdee B. (2013). Health   
 Promotion: Sustainable Financing and Governance. Bangkok, Thai  
 Health Promotion Foundation (ThaiHealth).

Vathesatogkit P, Yen Lian T, Ritthipakdee B. (2011). Lessons   
 Learned In Establishing A Health Promotion Fund. Bangkok,   
 Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).

CHDCNH Lào 
Tobacco Control Fund Decree No.155/ Lao Government, 
 21 May 2013. 
Malaysia 
Law of Malaysia (Act 651) Malaysia Health Promotion Board Act  
 2006. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad  
 (PNMB). 

Singapore 
Health Promotion Board, Singapore. 
Thái Lan
Thai Health Promotion Foundation. (2001). Health Promotion  
 Foundation Act, B.E. 2544 (2001). Bangkok, Thailand. 
Việt Nam
Vietnam Law on Prevention and Control of Tobacco Harms. 
 Law No 09/2012/QH13. 18 June 2012. 

Thái Lan: Ngân sách hàng năm cho y tế (2010-2017)
Thai Health Promotion Foundation. Annual Report 2015, 2016  
 and 2017. Thai Health Promotion Foundation, Bangkok,   
 Thailand.

Bureau of the Budget. Thailand’s Budget in Brief Fiscal Year 2010,  
 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017.

National Health Security Office. Annual Report 2016, 2017,   
 National Health Security Office, Nontaburi, Thailand. 

Tài trợ của Thaihealth cho các chương trình giảm thiểu rủi ro NCD 
được lựa chọn chính (2017)
Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), 2017. 

Việt Nam: Phân bổ của VNTCF cho các chương trình phòng chống 
tác hại thuốc lá (2017)
Vietnam Tobacco Control Fund (VNTCF), 2017.

Chương 6: Bảo vệ các chính sách y tế công cộng khỏi sự can thiệp của 
ngành công nghiệp thuốc lá
Bản đồ chính: Thực hiện Điều 5.3  FCTC ở ASEAN 
Indonesia
Regulation of the Minister of Health of Republic of Indonesia.  
 Number 50 of 2016. Guideline For Managing Conflict of Interest  
 with the Tobacco Industry in the Ministry of Health. 26 October  
 2016, Jakarta.
Campuchia 
The Royal Government of Cambodia. (2017). Sub-Decree on   
 Establishment and Functioning of the Committee for Tobacco   
 Control, 18 July 2017. 
Philippines
CSC-DOH JMC 2010-01: Protection of the Bureaucracy against  
 Tobacco Industry Interference, CIVIL SERVICE GUIDE: A  
 Compilation of Issuances on Philippine Civil Service.
Singapore
Health Promotion Board Guidelines - Transparency and limited   
 interaction with the tobacco industry.
WHO FCTC, Examples of implementation of Article 5.3   
 communicated through the reports of the Parties. Available at:  
 http://www.who.int/fctc/parties_experiences/en/.
Thái Lan
Regulation of the Ministry of Public Health on communication between  
 the authorities and operators or concerned persons of tobacco products  
 B.E. 2559 (A.D.2016).

Thông tin tóm tắt
Bloomberg Philanthropies Launches Stopping Tobacco   
 Organizations and Products (STOP). Press release, 7 March   
 2018. Bloomberg Philanthropies. 

Katia S. (2015). Michael Bloomberg And Bill Gates Launch $4  
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 18 March 2015, Forbes.
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Sarah B. (2015). Bloomberg and Gates launch legal fund to help  
 countries fight big tobacco. The Guardian, 18 March 2015. 

FCTC Article 5.3 hoạt động như một biện pháp chống tham nhũng 
và quản trị tốt
Corporate Accountability International and Southeast Asia   
 Tobacco Control Alliance. (August 2014). Primer on Good   
 Governance and Tobacco Control.

Thông tin tóm tắt
Policies and Practices that Protect against Tobacco Industry   
 Interference: A Handbook on the Implementation of Article 5.3 of  
 the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control (WHO  
 FCTC) and Related Actions, Global Center for Good   
 Governance in Tobacco Control (GGTC), February 2018. 

Thực hiện Điều 5.3 FCTC ở ASEAN 
M.A. Kolandai. (2017). Tobacco Industry Interference Index.
 ASEAN Report of Implementation of WHO Framework Convention  
 on Tobacco Control Article 5.3, November 2017, Southeast Asia  
 Tobacco Control Alliance (SEATCA), Bangkok. Thailand. 

Chương 7: Giảm khả năng chi trả và tiêu thụ thuốc lá
Bản đồ chính: Giá các thương hiệu thuốc lá phổ biến nhất ở 
ASEAN Trao đổi với các đối tác quốc gia của SEATCA: 
Rosemawati S (Brunei); Daravuth Y and Kong M (Cambodia);  
 Ahsan A and Mohamad B (Indonesia); Vongphosy M (Lao  
 PDR); Ismail N (Malaysia); Emerson Degollacion R   
 (Philippines); Lit Fai C (Singapore); Jirathanapiwat W   
 (Thailand) and Thu L T (Vietnam). 

Khả năng chi trả thuốc lá
Giá thu nhập tương đối (RIP) * của thuốc lá ở ASEAN 
The estimation of RIP of cigarettes in Myanmar and Vietnam  
 was based on the calculation made by World Health   
 Organization. 

Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2017). SEATCA   
 Tobacco Tax Index: Implementation of WHO Framework   
 Convention on Tobacco Control Article 6 in ASEAN Countries,  
 2017. Bangkok. Thailand. 

Giá các thương hiệu thuốc lá phổ biến nhất ở ASEAN 
Trao đổi với các đối tác quốc gia của SEATCA: 
Sources the same as in the main map.

Giá khiến thanh niên không hút thuốc
Campuchia
Socheat S, Sovandara K, Phan C P. (2018). Youth opinion survey  
 on cigarette prices. 11 April 2018, Cambodia. 
Indonesia 
Hasbullah T, Zahrina L. (2016). People’s Support on Sin Tax to  
 Finance UHC in Indonesia, 2016. The Indonesian Journal of  
 Health Economics, Volume 1, Number 1, July 2016. 

CHDCND Lào
Phommachanh S, Soysouvanh S, Soukavong M,     
 Kidoikhammuan S, Vongphosy M,  Douangsy K,   
 Kongsengphengphet V. (2017). Youth opinion survey on cigarette  
 price in Lao PDR. 26 September 2017, Lao PDR.
Myanmar
Lwin H, Oo T K, Sein T, Myint P. (2017). Youth opinion survey on  
 cigarette prices in Myanmar. 27 September 2017, Myanmar.
Philippines
2017 National Youth Opinion Survey on Increased Cigarette  
 Prices, Technical Report. HealthJustice Philippines and   
 National Youth Commission, 2018.
Việt Nam
Hien N T T, Tuan H A, Thu L T. (2017). Youth Opinion Survey  
 on Cigarette Prices in Vietnam. 8 August 2017, Vietnam.

Gánh nặng thuế thuốc lá theo tỷ lệ phần trăm giá bán lẻ thuốc lá ở 
ASEAN
Brunei
Ministry of Finance. (2017). Customs Import Duties (Amendment  
 (No.2), Order 2017. Brunei Darussalam.
Ministry of Finance. (2017). Excise Duties (Amendment (No.2),   
 Order 2017. Brunei Darussalam.

Campuchia
Ministry of Economy and Finance, Custom and Excise.(2006).  
 Regulation N.1144KR on Determination of Custom Tax Values on  
 All Types of Imported Cigarettes. December 19, 2006. Cambodia. 
The Royal Government of Cambodia. Law on Taxation.   
 (Translation version, 2004). Cambodia. 
Ministry of interior, Ministry of Economy and Finance.(2002).  
 Inter-Ministerial Prakas No.175 on Administration and Collection of  
 the Public Lighting Tax. 22 January, 2002. Cambodia.  
Indonesia
Ministry of Finance. Peraturan No. 146 / PMK.010 / 2017 tentang  
 tariff cukai hasil tembakau. 
CHDCND Lào
Ministry of Finance. (2012). Tax Law (No 5/NA 2012). Lao PDR. 
Ministry of Finance. (2011). Presidential Decree on additional Tax  
 (No 001/P, 2011). Lao PDR. 
Malaysia
Attorney General’s Chamber of Malaysia. (2017). Excise Duties  
 Order 2017. 31 March 2017.
Attorney General’s Chamber of Malaysia. (2015). Excise Duties  
 (Amendment) Order 2015. 2 November 2015. 
Attorney General’s Chamber of Malaysia. (2013). Excise Duties  
 (Amendment) Order 2013. 25 September 2013. Malaysia.
Attorney General’s Chamber of Malaysia. (2012). Excise Duties 
Order 2012. 30 October 2012. Malaysia.

Myanmar 
Ministry of Finance and Planning. (2018). Union Tax Law 2018.  
 Ministry of Planning and Finance, Myanmar. 
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Philippines
Republic Act No. 10963. (2017). Tax Reform for Acceleration 
and   Inclusion (TRAIN) Law, 19, December 
2017. Philippines.
Republic Act No. 10351. (2012). An Act Restructuring the Excise  
 Tax on Alcohol and Tobacco Products by Amending Sections  
 141, 142, 143, 144, 145, 8, 131 and 288 of Republic Act No.  
 8424. Otherwise Known As the National Internal Revenue  
 Code of 1997, As Amended By Republic Act No. 9334, and  
 for Other Purposes. 
Singapore
Customs (Duties) Order 2018.
Singapore Customs. (2014). Notification of Tariff Changes. 
Circular   No: 03/2014, 21 February 2014. 
Thái Lan
Ministry of Finance. (2017). Presentation for the study visit of the  
 Internal Revenue Department, Ministry of Finance and Planning  
 Myanmar, 14 November 2017. Excise Department, Ministry of  
 Finance. Thailand.
Việt Nam
Law amendments to some articles of the law on special excise duty No.  
 70/2014/QH13 of November 26, 2014. Vietnam. 
Circular Promulgating the Preferential Import and Export Tariff   
 According to the List of Taxable Products. No. 193/2012/Tt-Btc 
of   November 15, 2012. Vietnam. 
Law on Value-Added Tax. No. 13/2008/QH12 of June 3, 2008.  
 Vietnam. 
Law on Import Tax and Export Tax. No. 45/2005/QH11 of June  
 14, 2005. Vietnam.

Hệ thống thuế thuốc lá ở ASEAN 
Sources the same as in the Tobacco tax burden as percentage of  
 cigarette retail price in ASEAN

Thực hiện các hướng dẫn Điều 6 FCTC
Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2017). SEATCA   
 Tobacco Tax Index: Implementation of WHO Framework   
 Convention on Tobacco Control Article 6 in ASEAN Countries,  
 2017. Bangkok. Thailand.

Đánh thuế tất cả các sản phẩm thuốc lá: Không miễn thuế 
Brunei
Tax Free Travel. Brunei Duty Free Allowances. 
Campuchia
Royal Government of Cambodia. (2015). Law on Tobacco   
 Control. 21 May, 2015. 
Indonesia 
Tax Free Travel. Duty Free Allowances – Indonesia.
CHDCND Lào
Lao Customs. Traveller Guidelines. 
Malaysia 
IATA. Malaysia Customs, Currency & Airport Tax Regulations   
 Details. 
Myanmar 
Myanmar Customs. Personal Duty free Allowance. 
Philippines 
IATA. Philippines Customs, Currency & Airport Tax Regulations 
Details. 

Singapore 
Singapore Customs. Duty-free Concession and GST Relief. 
Thái Lan
Tax Free Travel. Thai Duty Free Allowances. 
Việt Nam
Decree No 134/2016/NĐ-CP on Detailing some articles and   
 enforcement measures of the Import tax and Export tax Law. 

Quản lý thuế thuốc lá ở ASEAN
Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2017). SEATCA   
 Tobacco Tax Index: Implementation of WHO Framework   
 Convention on Tobacco Control Article 6 in ASEAN Countries,  
 2017. Bangkok. Thailand. 

Cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá ở ASEAN
Brunei
Ministry of Health. (2005). Tobacco Order 2005 (S49/05). 
 Constitution of Brunei Darussalam (Order under Article 83  
 (3)). Government Gazette 28 June 2005. 
Singapore 
Ministry of Health. (2015). Tobacco (Control of Advertisements and  
 Sale) (Licensing of Importers, Wholesalers and Retailers) Regulations  
 2015. Singapore. 
Thái Lan
Ministry of Finance. (2017). Ministerial Regulation on licensing and  
 waived licenses, 2560 B.E. 16 September 2017, Thailand. 
Việt Nam
Decree No 67/2013/NĐ-CP dated on 27 June 2016 by   
 Government on details the implementation of some articles of  
 tobacco control law. 
Circular No21/2013/TT-BCT dated on 25 September 2013 by the  
 Ministry of Trade and Industry.
Circular 168/2018/TT-BTC dated on 26 October 2016 by the  
 Ministry of finance for the fee, payment and use of fee for the  
 goods and services that are limited consumption and under the  
 licensing conditions for business. 

Thái Lan: Thuế suất cao hơn, doanh thu cao hơn và tỷ lệ hút thuốc 
giảm
Excise Department, Ministry of Finance, Thailand.

Vathesatogkit P, Ritthiphakdee B. (2013). Thailand Presentation  
 on Impact of Tobacco Tax Policy. Presented at the Workshop on  
 the Regional Experience on Tobacco Tax, July 5, 2013 Halong,  
 Quang Ninh, Vietnam. 

Singapore: thuế thuốc lá cao nhất ở ASEAN
Customs (Duties) Order 2018.
Ministry of Health. (2013). National Health Surveillance Survey  
 2013. Ministry of Health, Singapore. (Unpublished report).
Ministry of Health. (2011). National Health Survey 2010.   
 Epidemiology and Disease Control Division, Ministry of   
 Health, Singapore.
Ministry of Health. (2007). National Health Surveillance Survey  
 2007. Epidemiology and Disease Control Division, Ministry of  
 Health, Singapore.
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Ministry of Health. (2004). National Health Survey 2004.   
 Epidemiology and Disease Control Division, Ministry of   
 Health, Singapore.
Ministry of Health. (2001). National Health Surveillance Survey  
 2001. Epidemiology and Disease Control Division, Ministry  
 of Health, Singapore.
Ministry of Health. (1998). National Health Survey 1998.   
 Epidemiology and Disease Control Division, Ministry of   
 Health, Singapore.
Ministry of Health. (1992). National Health Survey 1992.   
 Epidemiology and Disease Control Division, Ministry of   
 Health, Singapore.
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Philippines: Tác động của luật thuế Sin
Lợi ích tài chính: Tăng cường, quản lý thuế hiệu quả hơn Cơ cấu 
thuế đơn giản và thuế suất cao hơn
Department of Finance, Philippines.

Information obtained from Office of the Commissioner, Bureau  
 of Internal Revenue, Department of Finance, Philippines.

Dorotheo U, Ratanachena S, Ritthiphakdee B, Assunta M,   
 Villarreiz D, Reyes J L. (2015). ASEAN Tobacco Tax Report   
 Card: Regional Comparisons and Trends, April 2015. Bangkok,  
 Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). 

Lợi ích tài chính: Doanh thu của chính phủ tăng, vượt mục tiêu 
hàng năm
Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ sản phẩm thuốc lá và rượu 
(2012 – 2017)
Bureau of Internal Revenue, Department of Finance.

Lợi ích y tế cộng đồng: ngân sách Bộ Y tế giữa năm 2010 và 2017 
(bằng tỷ PHP)
Paul Jr. Jeremias N. (2018). Tobacco Taxation As An   
 Indispensible Tool for NCD Prevention: Reflections on the  
 Philippine Experience. Presented at Innovations and Actions  
 Against NCDs Conference, 16-18 July 2018, ADB headquarters,  
 Manila, Philippines.

National Expenditure Program 2017, Department of Budget   
 and Management, Philippines. 

Sin Tax Law Incremental Revenue for Health Annual Report CY   
 2015, Department of Health.

Lợi ích Y tế công cộng: Giảm tỷ lệ hút thuốc (1998 – 2015)
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Chương 8: Làm sạch không khí cho một môi trường lành mạnh hơn
Bản đồ chính: Chính sách 100% không hút thuốc lá nơi công cộng 
(trong nhà) ở khu vực ASEAN 
Brunei
Ministry of Health. (2012). Tobacco Order 2005 (S49/05).   
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 Notification 2012. Brunei Darussalam.
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Law on Tobacco Control Related Causes in Health Bill 2009.   
 Republic of Indonesia. 
CHDCND Lào
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 by Luang Prabang Provincial Governor 2007. 
Regulation of Champasak Provincial Governor, Implementation of   
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Malaysia 
Attorney General’s Chambers of Malaysia. (2017). Control of   
 Tobacco Product (Amendment) Regulations 2017. 24 January 
2017. 
Attorney General’s Chambers of Malaysia. (2014). Control of   
 Tobacco Product (Amendment) Regulations 2014. 25, November  
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Ministry of Health. (2013). Food Act 1983, Control of Tobacco  
 Product (Amendment) Regulations 2013. Malaysia. 
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 Product Regulations 2004, Declaration of Non-Smoking Area  
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 Product (Amendment) Regulations 2008. Malaysia. 
Ministry of Health. (2004). Food Act 1983, Control of Tobacco   
 Product Regulations 2004. Malaysia. 

Myanmar 
The State Peace and Development Council Law No 5/2006. The  
 Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law. 
 4 May, 2006. Myanmar. 
Regulation on prohibition of smoking and smokeless tobacco use in the  
 Government offices’ buildings and compounds, 2011. Myanmar. 
Philippines
Executive Order No.26. Providing for the establishment of smoke-free  
 environments in public and enclosed places. 16 May 2017, Manila,  
 Philippines.
Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, Revenue  
 Memorandum Order. Smoking Prohibition based on 100%   
 Smoke-Free Environment Policy, Restrictions on Interactions with the  
 Tobacco Industry and Imposition of Sanctions for Violation of the  
 Rule. No. 16-2012. 28 June 2012. Philippines. 
Land Transportation Franchising and Regulatory Board,   
 Department of Transportation and Communication,   
 Memorandum Circular 2009-036.100% Smoke-Free Public Utility  
 Vehicles (PUV) and Public Land Transportation Terminals. 7   
 January 2010. Philippines. 
Singapore 
Smoking (Prohibition in Certain Places) (Amendment) Notification  
 2017. 
Smoking (Prohibition in Certain Places) Act 2002.
Smoking (Prohibition in Certain Places) (Composition of Offences)   
 (Amendment) Regulations 2000. Singapore. 
Thái Lan
Ministry of Public Health Notice. (Volume 19) of 2010.   
 Designation of Names and Types of Public Places that Shall Protect  
 the Health of Non-Smokers and Designating All or Part of Such   
 Public Places as Smoking Areas or Tobacco-Free Areas, Under the  
 Non-Smokers' Health Protection Act of 1992. 
Notification of the Ministry of Public Health, Designating Names or  
 Types of Public Places where Non-Smoker's Health is under   
 Protection. 30 March 2010. Thailand. 

Notification of the Ministry of Public Health, Displaying Signs of   
 Smoking and Non-Smoking Areas. 28 February 2008. Thailand. 
Notification of the Ministry of Public Health, Conditions and   
 Appearance of Smoking Areas. 30 May 2007. Thailand. 
Notification of the Ministry of Public Health No. 18. Designating   
 Names and Types of Public Places Where Non-Smoker’s Health is  
 Under Protection and Assigning a Zone or Area of Such Places to be  
 Smoking Area or Non-Smoking Area, and Prescribing conditions,  
 Nature and Standard of Smoking or Non-Smoking Area Pursuant to  
 the Protection of Non-Smoker’s Health Act. 28 December 2007.  
 Thailand. 
Notification of the Ministry of Public Health (No.17) B.E. 2549   
 (A.D. 2006). Designating Names of Categories of Public Places   
 Where There Must be Provided Non-Smoker’s Health Protection, and  
 Designating Any or All Parts of Said Public Places as Smoking Area  
 of Non- Smoking Ares, and Designating Conditions, Descriptions  
 and Standards of Smoking Area of Non-Smoking Area under   
 Non-Smoker’s Health Protection Act B.E.2535 (1992).
Tobacco Product Control Act 1992, Non-Smokers’ Health Protection  
 Act 1992. Ministry of Public Health, Thailand. 
Việt Nam
Law on Preventing and Control of Tobacco Harms. Law   
 No.:09/2012/QH13. Vietnam. 
Decree No: 176/2013/ND-TTg signed by Prime Minister on   
 Administration Sanction for all health care related violations   
 including tobacco control violations. Vietnam. 
Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2016). Smoke-free   
 Index: Implementation of Article 8 of the WHO Framework   
 Convention on Tobacco Control. Southeast Asia Tobacco Control  
 Alliance (SEATCA), Bangkok, Thailand.

Thông tin tóm tắt
Brunei
Ministry of Health. (2012). Tobacco Order 2005 (S49/05).   
 Tobacco (Prohibition in Certain Places) (Amendment) Notification  
 2012. Brunei Darussalam.
Philippines
Executive Order No.26. Providing for the establishment of smoke-free  
 environments in public and enclosed places. 16 May 2017, Manila,  
 Philippines.

Thưởng thức các món ăn  của ASEAN trong môi trường không 
khói thuốc
Sources the same as in the main map. 

Tỷ lệ % trẻ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động ở trong nhà và 
ngoài nhà ở ASEAN
Brunei
Abdul R L, Viitala H. (2014). Global School-based Student Health  
 Survey, 2014. Brunei Darussalam. (Unpublished report).
Ministry of Health. (2013). Global Youth Tobacco Survey   
 (GYTS). Brunei Darussalam.
Campuchia
National Centre for Health Promotion. (2017). Cambodia 2016  
 Country Report: Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Ministry of  
 Health, Cambodia
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Indonesia
Ministry of Health. (2014). Global Youth Tobacco Survey 2014.  
 Republic of Indonesia.
CHDCND Lào
Ministry of Health. (2017). Global Youth Tobacco Survey 2016   
 (Fact Sheet). Lao PDR.
Malaysia
Institute for Public Health (IPH). (2016). Tobacco & E-Cigarette  
 Survey Among Malaysian Adolescents (TECMA) 2016. Ministry  
 of Health Malaysia.
Myanmar
Ministry of Health and Sports. (2016). Global Youth Tobacco   
 Survey 2016 (Fact Sheet). Myanmar. 
Philippines
Department of Health. (2016). 2015 Philippines’ GYTS – Global  
 Youth Tobacco Survey: Country Report. Philippines.
Thái Lan
Ministry of Public Health. (2015). Fact sheet: Global Youth   
 Tobacco Survey Thailand 2015. Bureau of Tobacco control,   
 Department of Disease Control, Thailand.
Việt Nam
Ministry of Health. (2014). Global Youth Tobacco Survey (GYTS)  
 Viet Nam 2014. Vietnam.

Thông tin tóm tắt
World Health Organization. (2017). WHO report on the global  
 tobacco epidemic, 2017: Monitoring tobacco use and prevention   
 policies. Geneva: World Health Organization. 

Những nơi thường gặp tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở 
ASEAN 
Brunei
Ministry of Health. (2014). Knowledge, Attitude and Practices   
 Survey on Non-Communicable Diseases (KAPS-NCD), (Tobacco  
 Questions for Survey, TQS), 2014. Brunei Darussalam.
Campuchia
National Institute of Statistics. (2014). Tobacco Use in Cambodia:  
 National Adult Tobacco Survey of Cambodia 2014. Ministry of  
 Planning, Cambodia.
Indonesia
Ministry of Health. (2012). Global Adult Tobacco Survey: Indonesia  
 Report 2011. Republic of Indonesia.
CHDCND Lào
National Institute of Public Health.(2016). National Adult   
 Tobacco Survey (NATS) Country Report: Lao People’s Democratic  
 Republic (Lao PDR), 2015. Ministry of Health, Lao PDR.
Malaysia
Institute for Public Health (IPH). (2015). National Health and  
 Morbidity Survey 2015 – Report on Smoking Status Among   
 Malaysian Adults. Ministry of Health. 
Myanmar
Ministry of Health. (2015). Report on National Survey of Diabetes  
 and Risk Factors for Non-communicable diseases in Myanmar in  
 2014, Ministry of Health, Myanmar, November, 2015.
Philippines
Department of Health. (2016). Global Adult Tobacco Survey:   
 Country Report 2015. Philippines. 

Thái Lan
National Statistical Office. (2018). Executive summary of smoking  
 and alcohol drinking behavior survey, 2017. Ministry of   
 Information and Communication Technology, Bangkok,   
 Thailand. 
Việt Nam
Ministry of Health. (2016). Global Adult Tobacco Survey (GATS)  
 Viet Nam 2015. Vietnam.

Cài đặt không khói thuốc (trong nhà) dựa trên luật pháp quốc gia 
trong ASEAN 
Nguồn giống trong Bản đồ chính. 

Cài đặt không khói thuốc (ngoài trời) dựa trên luật pháp quốc gia 
trong ASEAN
Nguồn giống trong Bản đồ chính. 

Sân bay không khói thuốc 
List of the world's busiest airports by passenger traffic. In   
 Wikipedia, The Free Encyclopedia. Available at:    
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_busiest_airports_
 by_passenger_traffic 

Hình phạt hoặc phí gộp vi phạm chính sách không khói thuốc ở 
ASEAN
Brunei
 Ministry of Health. (2005). Tobacco Order 2005 (S49/05).   
 Constitution of Brunei Darussalam (Order under Article 83  
 (3)). Government Gazette 28 June 2005. 
Campuchia
The Royal Government of Cambodia. (2016). Sub-Decree on   
 Measures for the Banning of Smoking or Blowing the Smoke of   
 Tobacco Products at Workplaces and Public Places, 16 March   
 2016. 
Indonesia
 Health Law No. 36 Articles 115 and 199, 2009. Republic of  
 Indonesia. 
Malaysia 
Ministry of Health. (2004). Food Act 1983, Control of Tobacco   
 Product Regulations 2004. Malaysia. 
Myanmar
The State Peace and Development Council Law No 5/2006. The  
 Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law. 
 4 May, 2006. Myanmar. 
Philippines
Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, Revenue  
 Memorandum Order. Smoking Prohibition based on 100%   
 Smoke-Free Environment Policy, Restrictions on Interactions with the  
 Tobacco Industry and Imposition of Sanctions for Violation of the  
 Rule. No. 16-2012. 28 June 2012. Philippines. 
Singapore
Smoking (Prohibition in Certain Places) (Composition of Offences)   
 (Amendment) Regulations 2000. Singapore. 
Thái Lan
Ministry of Public Health. (2017). Tobacco Products Control Act  
 B.E. 2560 (2017). Bureau of Tobacco Control Department of  
 Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.
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Việt Nam
Decree No. 176/2013/ND-CP on Penalties For Administrative   
 Violations Against Medical Laws, 14 November 2013.

Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). Smoke-free  
 Index: Implementation of Article 8 of the WHO Framework   
 Convention on Tobacco Control (2016). Bangkok, Thailand.

Mạng lưới châu Á Thái Bình Dương thành phố không khói thuốc 
(SCAN), Mạng lưới liên minh các thành phố, di sản không khói 
thuốc (SHA) và Mạng lưới trường đại học không khói thuốc 
(SFUN) 
SCAN FB available at:      
 https://www.facebook.com/SmokefreeCitiesAsiaPacific
 NetworkSCAN/ 
Smoke-free ASEAN available at:     
 http://smokefreeasean.seatca.org

Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2018). Smoke-free  
 universities awarded in Myanmar. Press release, 1 June 2018.  
 Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA),   
 Bangkok, Thailand. 

World No Tobacco Day: Commemorating ceremony held in  
 Nay Pyi Taw. MiTV, 31 May 2018. 

Mô hình thành phố không khói thuốc: Philippines
Thành phố Davao, Philippines
Executive Order No 4, Series of 2013. An order creating the   
 implementing rules and regulations for the new    
 comprehensive anti-smoking ordinance of Davao City   
 Ordinance No. 0367-12, Series of 2012. 

The comprehensive anti-smoking ordinance of Davao City, Ordinance  
 No. 043-02, Series of 2002.

Thành phố Maasin, Philippines
City Ordinance No. 2017-085. An Ordinance Regulating the Use,  
 Sale and Distribution of Tobacco Products in the City of   
 Maasin.

Thành phố Balanga, Philippines
City Ordinance No. 16 Series of 2016. Tobacco Free Generation  
 End-Game Strategy Ordinance of Balanga City, Bataan. 
 6 September 2016, Philippines.

Malaysia: Giải thưởng Blue Ribbons
Malaysian Health Promotion Board (MySihat).

Philippines: Sở Y tế  (DOH) Giải thưởng  DOH Red Orchid
Health Promotion and Communication Service, 
 Department of Health, Philippines.

Chương 9: Một hình ảnh đáng giá ngàn lời nói
Bản đổ chính: Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh ở  ASEAN  
Brunei
Ministry of Health. Tobacco Order, 2005, S49/05 Tobacco   
 (Labelling) (Amendment) Regulations. 13 March 2012. 
Ministry of Health. Tobacco Order 2005 (S49/05). Tobacco   
 (Labelling) Regulations, 2007. 

Campuchia
Ministry of Health. (2016). Prakas on Legal procedure for printing of  
 Health Warning in Khmer Language and Pictorial on Tobacco   
 Products Packages. Phnom Penh, 15 February, 2016. 
Royal Government of Cambodia. (2015). Sub-Decree on Printing  
 of Health Warning in Khmer Language and Pictorial on Tobacco  
 Products Packages. Phnom Penh, 22 October, 2015. 
Royal Government of Cambodia. (2015). Law on Tobacco   
 Control. Phnom Penh, 21 May 2015. 
Indonesia
Regulation of the Minister of Health of the Republic of    
 Indonesia. Number 56 of 2017. Revision of the Regulation of  
 the Minister of Health No 28 year 2013 on Applying Health  
 Warning and Health Information on Tobacco Product   
 Packaging. 11 January 2018, Jakarta.
Regulation of the Health Minister of the Republic of Indonesia.   
 Number 28 of 2013. Concerning Imprinting of Health   
 Warnings And Health Information on Tobacco Product   
 Packaging. 12 April 2013, Jakarta.
Annex, Minister of Health Regulation Number 28 of 2013. Inclusion  
 of Health Warnings and Health Information on Packaging  
 of Tobacco Products. 
CHDCND Lào
Regulation on Tobacco Control Law Implementation. Vientiane, 
 23 May, 2016.
Malaysia
Ministry of Health Malaysia. (2013). Food Act 1983, Control of  
 Tobacco Product (Amendment) Regulations 2013. 
Ministry of Health Malaysia. (2008). Food Act 1983, Control of  
 Tobacco Product (Amendment) Regulations 2008. 
Myanmar
Order of Printing Warning Images and Texts on the Packaging of   
 Tobacco Products. 29 February, 2016. 
Ministry of Health. Notification No 11/2016 – Printing and   
 Labeling of Health Warning Messages and Graphics on the   
 Packaging of Tobacco Products. 29 February, 2016. Myanmar.
Philippines
Department of Health. (2017). Administrative Order No.   
 2014-0037-B on Template and Guidelines on the Use of Templates  
 of Graphic Health Warnings Pursuant to Republic Act No. 10643  
 (An Act of to Effectively Instill Health Consciousness through   
 Graphic Health Warnings on Tobacco Products”, 23 August 2017.
Implementing Rules and Regulations of Republic Act No.   
 10643 “An Act to Effectively Instill Health Consciousness  
 through Graphic Health Warnings on Tobacco Products”  
 Otherwise known as “The Graphic Health Warnings Law”.  
 Manila, 9 February, 2016. 
Department of Health Philippines. (2015). Administrative Order  
 No. 2014-0037 on Templates and Guidelines on the Use of   
 Templates of Graphic Health Warnings Pursuant of Republic Act  
 No. 10643 (“An Act to Effectively Instill Health Consciousness   
 through Graphic Health Warnings on Tobacco Products” dated 
 27 October, 2014. 
Republic Act. No. 10643. An Act to Effectively Instill Health   
 Consciousness through Graphic Health Warnings on Tobacco   
 Products. 15 July, 2014. 
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Singapore
Tobacco (Control of Advertisements and Sale) (Labelling) Regulations  
 2012. 
Tobacco (Control Of Advertisements And Sale) Act (Revised Edition  
 2011). 
Smoking (Control of Advertisements and Sale of Tobacco) (Labelling)  
 (Amendment) Regulations 2006. No. S 295. 
Smoking (Control of Advertisements and Sale of Tobacco) (Labelling)  
 Regulations 2003.
Thái Lan
Notification of the Ministry of Public Health. (2015). Criteria,   
 Procedures, Conditions for Displaying Statements about Dangers and  
 Hazards of Consuming Tobacco Products on Cigarette Label   
 pursuant to Tobacco Product Control Act B.E. 2535 (A.D. 1992)  
 (No.18) B.E. 2558 (A.D.2015). 
Notification of the Ministry of Public Health. (2013). Criteria,   
 Procedures and Conditions for Displaying Pictures, Statements   
 Relating to Warning on harm and Contact Channels to quit   
 Tobacco on Labels of Cigarettes. B.E. 2556 (A.D. 2013). Thailand. 
Notification of the Ministry of Public Health (No. 15) B.E. 2554   
 (A.D. 2011). Re: Criteria, Procedures and Conditions of Words or  
 Statements Revealing which May Lead to Misunderstanding or   
 Consumed Motivation on the Labels of Cigarette, Cigar, Shredded  
 Tobacco or Blended Shredded Tobacco pursuant to Tobacco Product  
 Control Act B.E. 2535 (A.D. 1992). 
Việt Nam
Ministry of Health – Ministry of Industry and Trade. (2013).  
 Joint Circular on the Labeling, Printing the Health Warnings on the  
 Packet of Tobacco Products. 
Decree Regulates the Implementation of Some Articles of the Law on  
 Prevention and Control of Tobacco Harms.17 July, 2013. 
Law on Prevention and Control of Tobacco Harms. Law No   
 09/2012/QH13. 18 June 2012. 

Tan YL. (2016). SEATCA Tobacco Packaging and Labelling Index:  
 Implementation of WHO Framework Convention on Tobacco   
 Control Article 11 in ASEAN Countries, May 2016. Southeast  
 Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), Bangkok.   
 Thailand.

Tăng số lượng quốc gia yêu cầu PHWs trên bao thuốc lá 
(2001_2018)
Canadian Cancer Society. (April, 2016). Cigarette Package   
 Warning Size and Use of Pictures: International Summary.   
 Canada.

Nguồn giống trong Bản đồ chính.

Nước dẫn đầu về kích thước cảng báo trên bao thuốc
Canadian Cancer Society. (October 2016). Cigarette Package   
 Health Warnings: International Status Report, Fifth Edition,   
 October 2016. 

Thái Lan: Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lớn nhất ở ASEAN 
(85%) 
Philip Morris (Thailand) Limited et al. v. Ministry of Public Health,  
 Central Administrative Court, Black Case No. 1324/2556, 
 Aug 23, 2013. 

Agence France-Presse. (2013). Tobacco giant welcomes Thai   
 court cigarette warning order. Inquirer.net, 27 August 2013.

Associated Press. (2013). Philip Morris wins reprieve over   
 cigarette health warnings in Thailand. The Guardian, 
 27 August 2013.

Prasert P. (2014). Court approves bigger cigarette warnings. 
 The Nation, 28 June 28 2014. 

Thông tin tóm tắt
Ministry of Public Health. (2017). Tobacco Products Control Act  
 B.E. 2560 (2017). Bureau of Tobacco Control Department of  
 Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

Các PHW lớn về gói thuốc lá ở bốn nước ASEAN
Sources the same as in the main map.

Ngân hàng hình ảnh ASEAN về cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh 
miễn phí bản quyền
ASEAN Image Bank, Tobacco packaging and labelling, Southeast Asia  
 Tobacco Control Alliance (SEATCA) website. Available at:   
 http://tobaccolabels.seatca.org/gallery/

Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên gói thuốc lá ở các nước 
ASEAN khác
Sources the same as in the main map.

Sự tiến triển của cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên gói thuốc 
lá ở ASEAN
Sources the same as in the main map.

Thời gian thực hiện cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh ở ASEAN
Sources the same as in the main map.

Thực thi tốt nhất: Đóng gói bao bì đơn giản ở Úc – nước đầu tiên 
trên thế giới 
Baschuk B. (2018). WTO Tobacco Ruling Opens Door to New  
 Plain-Packaging Laws. Bloomberg Business, 28 June 2018. 

Canadian Cancer Society. (2018). Plain Packaging – International  
 Overview, 7 February 2018. 

Gartrell A. (2017). Philip Morris ordered to pay Australia   
 millions in costs for plain packaging case. The Age, 9 July 2017.

Đóng gói bao bì đơn giản ở ASEAN: Được xem xét  
Singapore
Ministry of Health. (2018). Public consultation paper on proposed  
 tobacco control measures in Singapore. 5 February 2018, Ministry  
 of Health Singapore. 
Health Promotion Board. (2015). Public Consultation on Potential  
 Measures to Enhance Singapore’s Tobacco Control Policies. 
 29 December 2015, Health Promotion Board, Singapore.
Thái Lan
Ministry of Public Health. (2017). Tobacco Products Control Act  
 B.E. 2560 (2017). Bureau of Tobacco Control Department of  
 Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.
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Đóng gói bao bì đơn giản trên thế giới
Canadian Cancer Society. (2018). Plain packaging – International  
 overview, 28 June 2018. 

Thông tin tóm tắt
Mayuri M L. (2016). Health Ministry hits pause on plain   
 tobacco packaging plan. Malay Mail, 21 March 2016. 

Công khai thông tin về thành phần của thuốc lá và khói thuốc lá
Sources the same as in the main map.

Các nước đã cấm sử dụng mô tả sai lệch hoặc gây nhầm lẫn ở 
ASEAN
Sources the same as in the main map.

Chương 10: Chấm dứt tiếp thị thuốc lá và từ thiện doanh nghiệp
Bản đồ chính: Quảng cáo thuốc lá tại điểm bán hàng ở  ASEAN 
Sources the same as in the status of ban on tobacco advertising,  
promotion and sponsorship in ASEAN. 

Tình trạng cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá ở khu 
vực ASEAN
Brunei
Ministry of Health. (2005). Tobacco Order 2005 (S49/05).   
 Constitution of Brunei Darussalam (Order under Article 83  
 (3)). Government Gazette 28 June 2005. 
Campuchia
Royal Government of Cambodia. (2015). Law on Tobacco   
 Control. 21 May, 2015. 
Ministry of Health. (2015). Prakas on Pack Display of Tobacco   
 Products at Points of Sale, 11 November, 2015. 
Indonesia 
Ministry of Health. (2012). Government Regulation on the Control  
 of Tobacco Products as Addictive Substances (PP) No 109 year   
 2012. Republic of Indonesia. 
Law on Tobacco Control Related Causes in Health Bill, 2009.   
 Section 17. Republic of Indonesia. 
Government Regulation of the Republic of Indonesia. Number 81 of  
 1999. Regarding Pacification of Cigarettes for Health.
CHDCND Lào
Regulation on Tobacco Control Law Enforcement, No.1067, Ministry  
 of Health, 23 May, 2016. 
Lao PDR Decree No 369 Ban on Advertising that Promotes the   
 Consumption of Tobacco Products, 2010. 
Malaysia 
Ministry of Health. (2015). Food Act 1983, Control of Tobacco   
 Product Regulations (Amendment) 2015. 
Ministry of Health. (2004). Food Act 1983, Control of Tobacco   
 Product Regulations, 2004. Malaysia. 
Myanmar 
The Control of Smoking and Consumption of Tobacco Products Law  
 2006. Myanmar. 
Anti-corruption Code of Ethics for Companies and Body Corporates.  
 Directorate of Investment and Company Administration,   
 Ministry of Planning and Finance, Myanmar, 3 August, 2018.

Philippines
Republic Act No. 9211, Regulating the Packaging, Use, Sale,   
 Distribution and Advertisements of Tobacco Product and for Other  
 Purposes 2003. Philippines. 
Singapore 
Ministry of Health. (2011). Tobacco (Control of Advertisement and  
 Sale) Act, Revised 2011. Singapore. 
Smoking (Control of Advertisement and Sale of Tobacco) Act 1993.  
 Singapore. 
Thái Lan
Ministry of Public Health. (2017). Tobacco Products Control Act  
 B.E. 2560 (2017). Bureau of Tobacco Control Department of  
 Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.
Việt Nam 
Law on Prevention and Control of Tobacco Harms. Law No   
 09/2012/QH13. 18 June 2012. Vietnam. 

Các kênh tiếp thị thuốc lá
Bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng
Sources the same as in the status of ban on tobacco advertising, 
promotion and sponsorship in ASEAN. 

Cấm TAPS trên internet ở  ASEAN 
Campuchia
Royal Government of Cambodia. (2015). Law on Tobacco   
 Control. 21 May, 2015 
Indonesia 
Ministry of Health. (2012). Government Regulation on the Control  
 of Tobacco Products as Addictive Substances (PP) No 109 year   
 2012. Republic of Indonesia, arts 30, 40, 62. 
CHDCND Lào 
Lao PDR Decree No 369 Ban on Advertising That Promotes the   
 Consumption of Tobacco Products, 2010.
Malaysia 
Ministry of Health. (2004). Food Act 1983, Control of Tobacco   
 Product Regulations 2004. 
Myanmar 
The State Peace and Development Council Law No 5/2006. The  
 Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law. 
 4 May, 2006. Myanmar. 
Philippines 
Republic Act No. 9211, Regulating the Packaging, Use, Sale,   
 Distribution and Advertisements of Tobacco Product and for  
 Other Purposes 2003. Philippines. 
Singapore 
Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act 2016. 
Thái Lan
Ministry of Public Health. (2017). Tobacco Products Control Act  
 B.E. 2560 (2017). Bureau of Tobacco Control Department of  
 Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.
Việt Nam
Law on Prevention and Control of Tobacco Harms. Law No   
 09/2012/QH13. 18 June 2012. Vietnam. 
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Thực thi tốt nhất: Brunei, Singapore and Thái Lan đạt tiêu chuẩn 
Brunei
Ministry of Health. (2005). Tobacco Order 2005 (S49/05).   
 Constitution of Brunei Darussalam (Order under Article 83  
 (3)). Government Gazette 28 June 2005. 
Singapore
Tobacco (Control of Advertisements and Sale) (Ban on Display of   
 Tobacco Products) Regulations 2017. Singapore, 13 July 2017.
Thái Lan
Ministry of Public Health. (2005). Directive Procedures for   
 Distribution of Tobacco Products. The Office of    
 Non-Communicable Diseases Control. 

Quá trình ngăn chặn các hoạt động CSR của ngành công nghiệp 
thuốc lá ở ASEAN
Cấm các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
Sources the same as in the status of ban on tobacco advertising, 
promotion and sponsorship in ASEAN. 
Philippines
Department of Education. (2016). DO 48, S. 2016 – Policy And  
 Guidelines On Comprehensive Tobacco Control, 28 June 2016.
Department of Education. (2012). DO 6, s. 2012 - Guidelines on  
 the Adoption and Implementation of Public Health Policies on   
 Tobacco Control and Protection Against Tobacco Industry   
 Interference, 18 January 2012.
Indonesia
Minister of Education and Culture Regulation No. 64/2015   
 Tobacco-Free School Premises - Concerning Smoking Free Areas in  
 School Environments, 22 December 2015.

ISO 26000 
Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2014). Corporate   
 Social Irresponsibility: Tobacco Industry Fails International   
 Standards. Southeast Asia Tobacco Control Alliance   
 (SEATCA), Bangkok. Thailand. 

Chương 11: Bảo vệ các thế hệ tương lại khỏi nghiện chất Nicotine
National Health and Medical Research Council. (2017).   
 NHMRC CEO Statement: Electronic Cigarettes (E-Cigarettes).   
 Australian government, National Health and Medical   
 Research Council, 3 April 2017. 

Bản đồ chính: Cấm bán điếu thuốc lá lẻ ở  ASEAN
Brunei
Ministry of Health. (2005). Tobacco Order 2005 (S49/05).   
 Constitution of Brunei Darussalam (Order under Article 83  
 (3)). Government Gazette 28 June 2005.
Campuchia
Royal Government of Cambodia. (2015). Law on Tobacco   
 Control. 21 May, 2015.
CHDCND Lào
Law on Tobacco Control 2009. No. 07/NA. 
Malaysia
Ministry of Health. (2004). Food Act 1983, Control of Tobacco   
 Product Regulations, 2004. Malaysia. 
Myanmar
The State Peace and Development Council Law No 5/2006.The  
 Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law. 
 4 May, 2006. Myanmar. 
Singapore
Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act 2003.

Thái Lan
Ministry of Public Health. (2017). Tobacco Products Control Act  
 B.E. 2560, June 2017. Bureau of Tobacco Control   
 Department of Disease Control, Ministry of Public Health,  
 Thailand. 

Nguồn thuốc lá cho thanh thiếu niên
Tỷ lệ thanh niên mua thuốc lá tại cửa hàng và không bị từ chối 
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Truy cập nhanh các thông tin mới nhất về 
Phòng chống tác hại thuốc lá ở các nước ASEAN  

Trung tâm thông tin trực tuyến SEATCA 

www.seatca.org

Thông tin cập nhật về
. Luật phòng chống tác hại thuốc lá ở ASEAN .

. Thuế thuốc lá .
. ASEAN không khói thuốc .

. Đóng gói và Dán nhãn .
. Quan sát ngành Công nghiệp Thuốc lá .

. Trồng cây thuốc lá .
       . Trung tâm toàn cầu về quản trị tốt trong phòng chống tác hại 

thuốc lá (GGTC) .
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