
Mẫu 2-Báo cáo tỉnh/ thành phố                                 

UBND tỉnh
Tên đơn vị: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                             Ngày         tháng          năm 2021   

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 
VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Giai đoạn 2013-2020
(Dành cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 

Mẫu Báo cáo có thể tải về từ trang http://vinacosh.gov.vn/vi/mau-bieu-thuc-hien-hoat-dong-
pcthtl/

A. BỐI CẢNH CHUNG

Phần này nêu những đặc điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nói chung tại địa 
phương, tình hình sử dụng thuốc lá chung tại địa phương. Cơ hội và thách thức, thuận lợi, 
khó khăn trong giai đoạn thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá (Chiến lược Quốc 
gia, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTHTL)) từ năm 2013 đến nay. 

B. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

1. Xây dựng,  ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch tổ chức triển khai  
thực hiện Chiến lược Quốc gia và Luật PCTHTL

TT Tên/Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu văn bản Hiệu lực của văn 
bản

1

2

3

Thống kê số lượng văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện mà UBND tỉnh đã ban hành 
để thực hiện Chiến lược và Luật PCTHTL trong giai đoạn từ ngày 01/5/2013 đến nay (kể cả 
văn bản đã hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ).

2. Đánh giá điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia

2.1. Tổ chức, bộ máy, nhân lực: 
2.1.1. Việc tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc phạm vi địa phương 
quản lý.

2.1.2. Sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành ở 
địa phương và giữa địa phương với các cơ quan Trung ương trong việc tổ chức thực hiện Chiến 
lược Quốc gia và Luật PCTHTL.
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2.1.3. Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp và người dân trong 
công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương.

2.1.4. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai (tổ chức, bộ máy, nhân 
lực, kinh phí) và đề xuất giải pháp.

2.2. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm: 
2.2.1 Đánh giá việc bố trí kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chiến 
lược và Luật PCTHTL (bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn hỗ trợ từ Quỹ 
Phòng chống tác hại của thuốc lá, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác).

2.2.2. Kinh phí dành cho hoạt động PCTH của thuốc lá tại địa phương: 

Kinh phí (triệu đồng)Năm
Kinh phí hỗ trợ từ 

Quỹ PCTH thuốc lá
Kinh phí từ 
ngân sách 

của địa phương 

Nguồn khác 
(Ghi rõ: dự án, 
xã hội hóa…)

Ghi chú

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2.2.3. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược và 
Luật PCTHTL; và nêu các giải pháp đề xuất.

C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP PCTH CỦA THUỐC LÁ 
GIAI ĐOẠN 2013-2020

1. Tình hình thực hiện giải pháp về kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc 
lá

1.1 Quản lý, cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương
 Kết quả đạt đươc : Thống kê số lượng cơ sở được cấp giấy phép mua bán (đại lý bán 

buôn, đại lý bán lẻ), chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất thuốc lá; nhập 
khẩu thuốc lá từ năm 2013 đến nay; các hoạt động quản lý nhà nước đã thực hiện; 
các kết quả thực hiện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…

 Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp đề xuất
1.2 Quy hoạch kinh doanh thuốc lá tại địa phương

 Kết quả đạt được: Thống kê số lượng cơ sở, vùng, diện tích quy hoạch vùng nguyên 
liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá, mạng lưới mua bán thuốc lá từ năm 2013 đến nay; 
các hoạt động quản lý nhà nước đã thực hiện; các kết quả thực hiện của cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân…

 Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp đề xuất
1.3. Kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá tại địa phương

 Kết quả đạt được: Tổng hợp số liệu về số lượng cơ sở sản xuất được đầu tư, mở rộng 
quy mô, nâng cao công suất, đầu tư sản xuất, gia công thuốc lá để xuất khẩu... từ năm 
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2013 đến nay theo kế hoạch quy định; các hoạt động quản lý nhà nước đã thực hiện 
nhằm kiểm soát hoạt động đầu tư sản xuất thuốc lá tại địa phương ; các kết quả thực 
hiện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…

 Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp đề xuất
1.4. Việc thực hiện các quy định về quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của cơ sở kinh doanh 
sản xuất, kinh doanh thuốc lá tại địa phương 

 Kết quả đạt được: Thống kê số lượng cơ sở, sản phẩm thuốc lá tuân thủ quy định, không 
tuân thủ và vi phạm quy định. Các hình thức, phương tiện quảng cáo vi phạm quy định; 
các hoạt động quản lý nhà nước đã thực hiện; các kết quả thực hiện của cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân…

 Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp đề xuất
1.5. Việc phòng, chống kinh doanh, buôn bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả tại địa phương

 Kết quả đạt được: Thống kê số lượng thuốc lá nhập lậu, tình hình mua bán, sử dụng, 
thanh tra, kiểm tra, tịch thu, tiêu hủy, xử lý thuốc lá nhập lậu từ năm 2013 đến nay; các 
hoạt động quản lý nhà nước đã thực hiện; các kết quả thực hiện của cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân…

 Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp đề xuất.
1.6. Quản lý việc mua bán các sản phẩm bao gói nhỏ (các sản phẩm thuốc đóng gói dưới 20 
điếu) tại địa phương

 Kết quả đạt được: Thống kê các loại sản phẩm theo số lượng điếu thuốc lá đóng gói trong 
1 bao (sản phẩm bao 20 điếu, sản phẩm dưới 20 điếu/bao…); các hoạt động quản lý nhà 
nước đã thực hiện; các kết quả thực hiện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…

 Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp đề xuất

2. Kết quả thực hiện giải pháp thông tin, giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 Nêu tóm tắt các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đã thực hiện trong 
giai đoạn 2013-2020 (số lượng sự kiện như mittinh, hội thảo, tập huấn, sự kiện 
văn hóa-thể thao-du lịch lồng ghép PCTHTL; nội dung tuyên truyền, thời gian tổ 
chức). 

 So sánh số liệu điều tra qua các năm tỷ lệ hiểu biết về quy định Luật PCTHTL của 
lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành và tỷ lệ hiểu biết của người dân về tác hại 
của thuốc lá và các bệnh do hút thuốc gây ra,… 

 Thuận lợi và thách thức của hoạt động truyền thông PCTHTL; các giải pháp sáng 
kiến để tăng hiệu quả của các hoạt động truyền thông phù hợp với tình hình tại 
địa phương.

2.1. Các hoạt động truyền thông trên truyền hình và trên đài phát thanh
(Nêu rõ hoạt động truyền thông về PCTHTL được phối hợp với các đài truyền hình nào, 
mức độ phủ sóng, kênh truyền hình, các nội dung tiêu biểu được truyền thông trong giai 
đoạn 2013 – 2020)

2.2. Các hoạt động truyền thông trên báo, mạng xã hội, trên website của địa phương
(Nêu tóm tắt hoạt động và nội dung truyền thông hợp tác với các báo, việc đăng bài trên 
mạng xã hội, cách tiếp cận qua fanpage, facebook hoặc các nền tảng khác; tổng quan về 
số lượt tiếp cận thông tin, số lượt tương tác, theo dõi,… 
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Chia sẻ về một số trang mạng xã hội tiêu biểu có hiệu quả truyền thông cao phù hợp với 
tình hình và văn hóa địa phương trong việc truyên truyền về hoạt động PCTHTL.)

2.3. Truyền thông trực tiếp
(Nêu một số hoạt động truyền thông trực tiếp tiêu biểu tại địa phương, nội dung truyền 
thông, vai trò của mạng lưới cộng tác viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 
việc vận động người dân tại cộng đồng nghiêm túc thực hiện và tích cực tham gia vào 
các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Nêu những mô hình thành công, đánh giá/nhận xét về hiệu quả của mô hình có thể duy trì 
và nhân rộng, nhóm CTV hoạt động hiệu quả phù hợp với tình hình tại địa phương )

2.4. Sản xuất và cấp phát tài liệu truyền thông
(Báo cáo kết quả việc sản xuất và cấp phát các loại tài liệu truyền thông: nội dung, loại 
hình, số lượng. Đánh giá sơ bộ về tài liệu truyền thông: thiết kế phù hợp, sự đa dạng, 
việc cấp phát kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Nêu những thuận lợi và khó khăn trong 
công tác sản xuất và cấp phát tài liệu truyền thông).

2.5. Các hoạt động truyền thông khác 

3. Kết quả thực hiện giáo dục về PCTH thuốc lá trong trường học, lồng ghép giáo 
dục về PCTH thuốc lá ở các cấp học tại địa phương

 Lồng ghép nội dung giáo dục về PCTHTL trong trường học, đánh giá sơ bộ kết quả của 
hoạt động đạt được qua các năm, tình hình xây dựng tài liệu truyền thông về PCTHTL, 
tài liệu giáo dục về PCTHTL phù hợp với các cấp học, bậc học tại địa phương. 

TT Tên tài liệu Đối tượng sử dụng Số lượng đã được phát hành

1

2

…

Tổng số:

 Thuận lợi, khó khăn 

 Đề xuất giải pháp cho hoạt động giáo dục về PCTHTL trong trường học

4. Kết quả tổ chức cai nghiện thuốc lá 
 Kết quả thực hiện: 

- Tóm tắt các hoạt động tổ chức dịch vụ cai nghiện thuốc lá: các mô hình cai nghiện 
thuốc lá được triển khai (thành lập đường dây tư vấn cai nghiện thuốc lá, phòng tư 
vấn cai nghiện tại bệnh viện, cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng … ).

- Nâng cao năng lực về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn 
bản,…

- Kết quả tư vấn cai nghiện thuốc lá (thống kê số lượng cuộc gọi/ số lượng người bệnh 
được nhận tư vấn, số lượng người cai nghiện thuốc lá thành công …) và truyền thông 
về lợi ích của cai nghiện thuốc lá.

 Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp.
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5. Kết quả thực hiện giải pháp từng bước chuyển đổi ngành nghề cho người lao 
động trong ngành thuốc lá (Nếu địa phương có vùng trồng cây thuốc lá) 
Nêu tóm tắt các đề án và hoạt động về chuyển đổi ngành nghề cho người trồng thuốc lá, 
công nhân sản xuất thuốc lá tại tại địa phương (nếu có).

6. Kết quả thực hiện giải pháp về nâng cao năng lực thực hiện tổ chức Chiến lược 
và Luật PCTHTL

6.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp   
 Kết quả thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp về PCTH của 

thuốc lá; thanh tra và kiểm tra chuyên ngành để theo dõi, giám sát việc thực hiện quy 
định pháp luật về PCTH của thuốc lá.

TT Năm Nội dung tập huấn/Hội thảo Đối tượng 
tập huấn

Số lớp Số người dự 
tập huấn

1

2

3

 Thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại. 

 Đề xuất giải pháp.

6.2. Tổ chức thực hiện hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc
 Đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc (MTKKT) tại 

các địa điểm khác nhau như trường học, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, bến tàu bến xe, 
nhà máy,…(tỷ lệ % đạt tiêu chuẩn, thống kê một số những lý do chính đối với các địa 
điểm không đạt tiêu chuẩn)
a. Việc thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong 

phạm vi khuôn viên (Bao gồm: Cơ sở y tế, trường học từ mầm non đến  trung học 
phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuối dưỡng, vui chơi dành riêng cho trẻ em; khu vực có 
nguy cơ cháy nổ)

b. Việc thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà (Bao gồm: Nơi làm việc, 
trường cao đẳng, đại học, học viện, bến tàu, bến xe, nhà ga tàu hỏa, bến cảng, nhà 
hàng)

c. Việc thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng có nơi dành riêng 
cho người hút thuốc (Bao gồm: Khu vực cách ly của sân bay, quán bar, 
karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch)

 Nêu một số thành công trong xây dựng mô hình điểm tại địa phương về cộng đồng, cơ 
quan, tổ chức không có khói thuốc lá; Nêu một số bài học hoặc kinh nghiệm phát triển và 
nhân rộng các mô hình có hiệu quả. 

 So sánh tỷ lệ đạt môi trường không khói thuốc tại các địa điểm khác nhau theo một số 
mốc thời gian (ví dụ như so sánh giai đoạn 2013-2017 với giai đoạn 2018-2020)

 Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng MTKKT. Nêu giải pháp đề 
xuất tăng cường hiệu quả của hoạt động xây dựng MTKKT.
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6.3. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích sự tham gia của 
cán bộ làm công tác xã hội, cộng tác viên tại cộng đồng hoạt động về PCTHTL

(Nêu tóm tắt các chính sách tại địa phương trong việc khuyến khích cán bộ làm công tác 
xã hội, cộng tác viên tại cộng đồng trong các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tác hại 
của thuốc lá, xây dựng nếp sống văn hóa, vận động nhân dân không sử dụng các sản 
phẩm thuốc lá trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình)

6.4. Tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật 
PCTHTL

 Đánh giá chung tình hình thực hiện và kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về PCTHTL; các quy định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, các 
sai phạm phổ biến trong quá trình thi hành các quy định của Luật. 

 Nêu cụ thể các hoạt động đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2020, ví dụ: thành phần đoàn 
thanh tra liên ngành được thành lập theo quyết định…, số lần thanh tra/kiểm tra…, số cơ 
sở/ đơn vị được kiểm tra…, và đã xử phạt…trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt thu 
được…. hình thức vi phạm chủ yếu là… 

TT Năm Số lần kiểm 
tra/thanh tra

Số lượng đơn vị, cơ 
sở được kiểm 
tra/thanh tra

Số lượng đơn vị, 
cơ sở đã xử phạt 

vi phạm 

Số tiền xử phạt 
vi phạm

1

2

3

 Nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc.

 Đề xuất giải pháp.

6.5. Các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá khác (nếu có): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

D- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021-2030

1. Đề xuất các ưu tiên về PCTHTL trong Chiến lược giai đoạn 2021-2030
2. Đề xuất các giải pháp thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030

 Các giải pháp về chỉ đạo, điều hành

 Các giải pháp để giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá

 Các giải pháp để giảm nhu cầu các sản phẩm thuốc lá



Mẫu 2-Báo cáo tỉnh/ thành phố                                 

 Các giải pháp để quản lý các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng, shisha,…)

 Các giải pháp về nguồn lực

 Các giải pháp khác

                                                                                   Ngày ……. tháng…. năm ........

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
(kí và ghi rõ họ và tên)

LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT
(kí và ghi rõ họ và tên)


