THÔNG TIN TÓM TẮT
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BÁN, QUẢNG CÁO
VÀ TRƯNG BÀY THUỐC LÁ QUANH TRƯỜNG HỌC
Tổng quan
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường
mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học trong phạm vi 100 mét (m) tính từ
ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó và cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức, cấm bán
cho trẻ dưới 18 tuổi.
Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) thực hiện nghiên cứu nhằm theo dõi và
cung cấp bằng chứng về các vi phạm trong hoạt động bán, quảng cáo và khuyến mại thuốc lá xung
quanh trường học.

Phương pháp & Quy trình nghiên cứu

Thực hiện nghiên
cứu tại 210 trường
học ở các quận
trung tâm của Hà
Nội và TP. Hồ Chí
Minh. Tại mỗi
thành phố, chọn
25 trường THPT,
40 trường THCS,
và 40 trường Tiểu
học để nghiên cứu
(tổng cộng có 105
trường học tại mỗi
thành phố).

Sử dụng hệ thống
GPS để định vị
các điểm bán lẻ
hàng hóa trong
bán kính 100m
xung quanh các
trường học được
chọn.

Xác định các
điểm bán thuốc
lá trong phạm
vi nêu trên.

Thu thập thông tin về việc
bán, quảng cáo và khuyến
mại thuốc lá tại các địa điểm
trên bằng cách sử dụng biểu
mẫu thu thập dữ liệu theo
phần mềm KoboToolbox,
được tích hợp với tính năng
chụp ảnh, từ đó phát hiện
xem các điểm bán hàng này
có vi phạm các quy định về
bán, quảng cáo và khuyến
mại thuốc lá hay không (theo
Luật Phòng, chống tác hại
của thuốc lá).

Thông tin và dữ
liệu được thu
thập và phân
tích độc lập lên
hệ thống theo
thời gian thực.

Một số kết quả chính

1.

Trong phạm vi bán kính 100m
xung quanh trường học, các điểm
bán thuốc lá xuất hiện dày đặc. Trung
bình có 12,7 điểm bán lẻ thuốc lá xung
quanh mỗi trường
Có 2.670 điểm bán thuốc lá trong phạm
vi bán kính 100m được phát hiện xung
quanh các trường học được nghiên cứu.
Các điểm bán thuốc lá phổ biến nhất là:
Điểm bán ven đường, cửa hàng tạp hóa
và quán cà phê.

Ví dụ điểm vi phạm tại trường THPT Hùng Vương

2.

Số lượng điểm bán lẻ thuốc lá quanh
trường học, phân theo loại hình cửa hàng

644

3.

Điểm bán di động

Cửa hàng tạp hóa

Ki ốt

130

Quán café

23

Khác

17

Siêu thị

Cửa hàng chuyên
bán thuốc lá

15

Các nhãn hiệu thuốc lá điếu được bán phổ biến
tại các điểm bán lẻ xung quanh trường học
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Ngành công nghiệp thuốc lá đang sử dụng những thủ thuật và chiến thuật nhằm quảng
cáo, lôi kéo giới trẻ

bán thuốc lá có bán thuốc lá
65,0% điểm
điếu lẻ.

57,6%

điểm bán thuốc lá có trưng bày các
sản phẩm thuốc lá ở tầm mắt trẻ em
(tầm cao 1 mét), chủ yếu ở điểm bán
ven đường và cửa hàng tạp hóa.

2

Classic
News
Windsor

Nhãn hiệu Craven được bày bán phổ
biến nhất (53% điểm bán lẻ thuốc lá
xung quanh trường học có bán loại
thuốc này); tiếp theo là 555 (50%),
Marlboro (29%), Camel (20%), và
Kent (18%).

9

Everest
Richmond
HB
Capri
MildSeven
Prince
LuckyStrike
Mantano

1600

3

Trạm xăng dầu

479

CravenA
555
Malboro
Camel
Kent
WhiteHorse
Mevius
Winston
Bastos
Champion
Dunhill
SevenDiamonds

Thuốc lá điếu là sản phẩm thuốc lá
được bán phổ biến nhất (có mặt tại
99% điểm bán lẻ thuốc lá được quan
sát). Tiếp theo là thuốc lá cuốn tay
(4,7%) và sản phẩm thuốc lá có
hương vị (0,1%). Các sản phẩm
thuốc lá chủ yếu đến từ Bristish
American Tobacco (67,3%), theo sau
là Philip Morris International (29,8%),
RJ Reynolds Tobacco (20,3%),
Imperial Tobacco (10,8%), Japan
Tobacco (8,2%) và SEITA (0,1%).

1,332

Điểm bán ven đường

Các loại sản phẩm thuốc lá
được bày bán tràn lan. Trong đó,
99% các điểm bán lẻ có bán thuốc
lá điếu

33,5% hình thức quảng cáo thuốc lá.

điểm bán thuốc lá có sử dụng các

bán thuốc lá trưng bày sản
27,9% điểm
phẩm thuốc lá gần khu vực bán
kẹo, bánh ngọt và đồ chơi trẻ em.

Một số khuyến nghị

1. Thực hiện việc giám sát định kỳ các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá, đặc biệt
tại khu vực quanh trường học.

2. Tăng cường xử phạt và mức phạt với những cơ sở bán thuốc lá mà không có giấy phép và bán

thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung
học trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.

3.

Xem xét và đánh giá về việc cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá. Thực tế, Nghị định 67/NĐ- CP năm
2013 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTH của thuốc lá về kinh
doanh thuốc lá, không bao gồm các cửa hàng tiện ích, tạp hóa, cửa hàng ven đường là nhà bán lẻ
thuốc lá. Từ đó, thiếu quản lý đối tượng này, từ đó, gián tiếp tăng khả năng tiếp cận với sản phẩm có
hại này. Cần có quy định xử phạt đối với những loại hình này.
Trân trọng cảm ơn Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá, Hoa Kỳ (CTFK) đã hỗ trợ thực hiện nghiên cứu này.

