
BÁO CÁO TÓM TẮT

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ VÀ 

CÔNG TÁC CAI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

Chương trình PCTHTL Sở Y tế TP HCM



ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Thành phố Hồ Chí Minh:

 Diện tích: 2.095,6 km2

 Dân số: 7.939.952 người

Thực tế hơn 10 triệu

 24 Quận-Huyện

 318 Phường-Xã

 50 Sở,Ngành, đoàn thể, đơn vị TP



ĐẶC ĐIỂM CHUNG

48 BV/TTCK TP

23 BV QH

24 TTYTDP QH

318 TYT PX

38 BV NCL

Cơ sở y tế

-Toàn TP: 53% nam giới – 2% nữ

giới 1

-Ngành Y tế: 30,07% 2 – 21,59%
3 nam CBNV

-Bệnh nhân hút thuốc?

Tình hình hút thuốc lá

1.Số liệu 2002
2.Số liệu 2011
3. Số liệu 2014



ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Tình hình buôn bán sản phẩm thuốc lá 1

Có giấy phép

 Phân phối: 46 thương nhân

 Bán buôn: 11 thương nhân

 Bán lẻ: 592 thương nhân

1. Số liệu tính đến 30/06/2014



ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Tình hình buôn bán sản phẩm thuốc lá 1

Không giấy phép: 23.252 đối tượng bán lẻ

 Tình hình sản xuất thuốc lá: năm 2013
sản xuất hơn 2 tỷ bao (37% sản lượng
toàn ngành)

 Tình hình nhập khẩu thuốc lá: năm 2013
tiêu thụ khoảng 4 triệu bao (45% sản
lượng toàn quốc)

1. Số liệu tính đến 30/06/2014



CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực

từ 1/5/2013

+Điều 17. Cai nghiện thuốc lá

+Điều 18. Trách nhiệm trong hỗ trợ cai nghiện

thuốc lá

 Quyết định 229/QĐ-TTg 25/01/2013 của TT: Chiến lược

QG PCTHTL đến năm 2020

 Quyết định 1315/QĐ-TTg 21/08/2009 của TT: phê

duyệt KH thực hiện Công ước khung về thuốc lá



CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Nghị định 77/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của
CP: quy định chi tiết thi hành Luật PCTHTL
và một số biện pháp PCTHTL (Cai thuốc lá)

 Nghị định 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013
của CP: Quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế



CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Kế hoạch 1012/KH-BYT 22/11/2012 của
BYT: triển khai thi hành Luật PCTHTL

 Công văn 1766/BYT-KCB 02/4/2013 của
BYT: triển khai Luật PCTHTL

 Chỉ thị 05/CT-BYT 28/5/2013 của Bộ trưởng
BYT: tăng cường thực hiện quy định của Luật
PCTHTL trong ngành y tế

 Văn bản của các Bộ, Ngành



CHỈ ĐẠO CỦA UBND TP

 Kế hoạch 7022/KH-UBND 30/12/2009 của
UBND TP.HCM: thực hiện Chương trình
PCTHTL tại TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015

 Kế hoạch 7031/KH-UBND 30/12/2013 của
UBND TP.HCM: triển khai thực hiện Luật
PCTHTL và Nghị định 77/2013/NĐ-CP
của CP quy định chi tiết thi hành Luật
PCTHTL và một số biện pháp PCTHTL trên
địa bàn TP.HCM



CHỈ ĐẠO CỦA SYT TP 

 Kế hoạch 5013/KH-SYT 30   tháng  7    
năm 2013: Triển khai thi hành Luật phòng 
chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế 
TP. Hồ Chí Minh.

 Kế hoạch hoạt động PCTHTL Ngành Y tế
hàng năm



Tham mưu cho UBND TP triển khai trên 

địa bàn TP HCM.

Kế hoạch 7022/KH-UBND 
ngày 30/12/2009 của UBND TP.HCM: thực 
hiện Chương trình PCTHTL tại TP.HCM giai 
đoạn 2010 – 2015



Kế hoạch thực hiện chương trình PCTHTL tại TP. HCM 

giai đoạn  2010 -2015 

Mục tiêu chung:

Giảm nhu cầu sử dụng, tiến tới kiểm soát và giảm mức cung cấp sản phẩm 

thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Mục tiêu trung gian:

1.Giảm tỉ lệ nam giới hút thuốc lá từ 53% xuống còn 30%

2. Giảm tỉ lệ nữ hút thuốc lá xuống dưới 2%

3. Giảm tỉ lệ thanh thiếu niên 15 – 24 tuổi hút thuốc lá xuống còn dưới 7%.

4. 80% nơi công cộng không có người hút thuốc lá.

5. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc lá thực hiện đúng qui định 

về sản xuất, tiêu thụ thuốc lá.



6. 80 % các cơ sở y tế và các cơ sở giáo dục từ thành phố đến 

phường/xã thực hiện không khói thuốc lá, trong đó xây dựng 5 bệnh viện 

và 5 trường học hoàn toàn không có người hút thuốc. Giảm 50% 

người hút thuốc lá trong cán bộ nhân viên y tế và cán bộ nhân 

viên ngành giáo dục.

7. Không hút thuốc trong các trụ sở, cơ quan, văn phòng làm việc, trong 

các cuộc họp. Giảm 50% CBCC hút thuốc lá.

11. Xây dựng điểm tư vấn cai nghiện thuốc lá  tại 100% 

quận/huyện, phường/xã và xây dựng 5 đơn vị cai nghiện 

thuốc lá bằng phương pháp dùng thuốc tại các bệnh viện.

Mục tiêu cụ thể:



HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN                                          

TRƯỚC KHI CÓ LUẬT PCTHTL

Thực hiện cuộc vận động không hút thuốc lá và thực hiện

tốt “Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá

giai đoạn 2000 – 2010” theo nghị quyết số 12/2000/NQ-CP

ngày 14/8/2000 của Chính phủ

Chỉ thị số 08/2001/CT-BYT ngày 3/8/2001 của Bộ Y tế chỉ

thị về việc đẩy mạnh hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

trong ngành y tế

Mục tiêu chung là giảm nhu cầu sử dụng, tiến tới kiểm soát

và giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá, nhằm giảm tỉ

lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá.



 Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã tích

cực tham gia thực hiện cuộc vận động không hút

thuốc lá

 Triển khai thí điểm chương trình phòng chống tác hại

thuốc lá dựa vào cộng đồng giai đoạn 2003 – 2006

tại phường 28- Quận Bình Thạnh với sự hỗ trợ của

Vinacosh-BYT và tổ chức SIDA





Mit tinh –diễu hành

PCTHTL 

Sự ủng hộ 

của cộng đồng



Hội thi PCTHTL



Phát động PCTHTL tại 

Trường Bình Quới Tây



-Bộ phận Tư pháp-Hộ tịch Phường  vận động không 

thuốc lá trong đám tang, đám cưới khi người dân đến 

làm thủ tục khai tử, kết hôn, khai sinh….





Từ kinh nghiệm thực hiện tại phường 28 vận dụng

để triển khai nhân rộng mô hình xây dựng cộng đồng

không thuốc lá tại TP HCM

Sở Y tế TP HCM ra Quyết định thành lập Ban chủ

nhiệm Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá,

phân công T4G làm thường trực chương trình, chính

thức triển khai chương trình PCTHTL trong toàn

Ngành Y tế

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động 
PCTHTL của Ngành Y tế hàng năm



Xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình, 

đơn vị không thuốc lá

-Xây dựng các cơ sở, đơn vị y tế không thuốc lá

-Xây dựng 24 phường-xã điểm thực hiện cộng đồng không
thuốc lá

-Hỗ trợ Vinacosh và trường Đại học Công nghệ-Kỹ thuật TP
HCM xây dựng Trường học không thuốc lá

-Xây dựng và duy trì 17 điểm dịch vụ công cộng không thuốc
lá hoặc có khu vực không thuốc lá như: điểm Karaoke, quán cà
phê, internet, địa điểm giải trí, Trung tâm Thể dục-Thể thao,
cửa hàng băng đĩa

- Xây dựng và duy trì thực hiện Dự án Khu vực nhà hàng
không khói thuốc đã triển khai được tại 23 nhà hàng, quán ăn.



HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2013-2014                     

KHI CÓ LUẬT PCTHTL



CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG

 Tham mưu cho UBND TP ban hành Kế
hoạch số 7031/KH – UBND ngày
30/12/2013 về triển khai thực hiện Luật
PCTHTL và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP
ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành Luật
PCTHTL và một số biện pháp phòng,
chống tác hại của thuốc lá tại TP.



 Kiện toàn BCĐ PCTHTL các cấp, các đơn vị

 Quyết định 2302/QĐ-SYT 24/10/2013
kiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình
PCTHTL Ngành Y tế do Phó Giám đốc Sở
Y tế làm trưởng ban

 Xây dựng nội quy, quy định về PCTHTL
của cơ quan, đơn vị



Họp Ban chủ nhiệm Chương trình PCTHTL 
Ngành Y tế



Đưa vào quy chế nội bộ







• Phối hợp với Vinacosh, Thành Đoàn 

thành phố tổ chức phát động ủng hộ 

Luật PCTHTL trong Đoàn thanh niên 

của TP (ngày 14/5/2013)







Lần 1



Giao ban định kỳ 6 tháng Chương trình PCTHTL Ngành Y tế



TRUYỀN THÔNG

Truyền
thông

Báo 
chí

Phát 
thanh

Truyền 
hình

Web







CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG        

KHÔNG KHÓI THUỐC

Phát sóng trên đài phát thanh TP.HCM vào 

ngày thứ hai vào lúc 15g05 đến 15g30 trên 

sóng AM, phát lại vào lúc 21g05-21g30 ngày 

thứ tư hàng tuần, trên sóng FM 99.9MZ









Hội thi tìm hiểu Luật PCTH thuốc lá 
cấp cơ sở  (TTYTDP  quận Thủ Đức)



Công đoàn SYT tổ chức hội thi 
tìm hiểu Luật PCTHTL





UBND Quận 6



YTDP Huyện Bình Chánh





Treo gắn Pano tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị

 Cung cấp pano “ Cơ quan không thuốc lá – Cấm 
hút thuốc lá nơi làm việc” đến tất cả các Sở Ban 
ngành, Ủy ban nhân dân các Quận/Huyện,
Phường/Xã điểm không thuốc lá

 Cung cấp Pano “Bệnh viện không thuốc lá”, pano 
“ Cơ sở Y tế không thuốc lá-cấm hút thuốc lá 
trong cơ sở Y  tế” cho các bệnh cấp thành phố, 
BV Quận/Huyện, Trung tâm Chuyên khoa không 
giường, Trung tâm y tế dự phòng…

 Cung cấp Pano “Quy định xử phạt vi phạm về 
địa điểm cấm hút thuốc” cho các cơ sở y tế, 
UBND PX điểm…



Pano treo 

gắn tại các 

cơ quan, 

đơn vị



Pano đường phố-Xử phạt theo NĐ 176



 Xây dựng và duy trì lá cơ sở y tế, bệnh
viện không thuốc lá, PX điểm không thuốc
lá, các điểm dịch vụ công cộng không
thuốc lá …

Xây dựng và duy trì hoạt động các 

mô hình, đơn vị không thuốc lá















 Triển khai dự án “Xây dựng môi trường
nhà hàng, khách sạn không thuốc lá trên
địa bàn thành phố”

 Tổ chức Hội thảo Ủng hộ Luật PCTHTL cho
các khách sạn/nhà hàng trên địa bàn
thành phố



KẾT QUẢ

- 358 KS/NH tham gia thực hiện

- 2.550 Lãnh đạo, nhân viên tại các KS/NH 

tiếp cận với các nội dung kiến thức về sức 

khỏe, Luật

- Các đơn vị đã nâng cao ý thức và thực 

hành trong PCTHTL



 Hỗ trợ Viện vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ
Chí Minh thực hiện dự án giao thông công
cộng không thuốc lá tại TP. Hồ Chí Minh;

 Phối hợp với Văn Phòng 2 – Bộ Giáo dục
tổ chức Hội thảo Tập huấn, phổ biến Luật
PCTHTL cho 74 trường Đại học, Cao
đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh và 10 báo đài
trên địa bàn thành phố tham dự



TẬP HUẤN

Tư vấn
cai

nghiện
thuốc lá

Tập
huấn cho
Sở, Ban 
ngành, 

Đoàn thể

Tập
huấn cho

các
UBND

QH



 Tập huấn triển khai Luật PCTHTL, xây
dựng cộng đồng không thuốc lá, cai
nghiện thuốc lá…cho UBND QH, cơ quan,
đơn vị





UBND QUẬN TÂN BÌNH



UBND QUẬN THỦ ĐỨC



BV TAI MŨI HỌNG



Tập huấn triển khai Luật các Sở, Ngành thành phố



Khảo sát tình hình hút thuốc lá trong cán bộ, 

nhân viên tại các cơ sở  y tế năm 2013-2014

91/95 đơn vị với hơn 20.000 

CBNV y tế tham gia, trong đó:

• 24/24 TTYTDP

• 23/23 BV QH

• 44/48 BV-TTCK



Thực hiện tư vấn và điều trị cai nghiện
thuốc lá (Trình bày chi tiết)



Sản xuất tài liệu truyền thông về
Luật PCTHTL, tác hại của thuốc
lá…cung cấp cho các cơ sở y tế,
Sở, Ngành, đoàn thể, cơ quan,
đơn vị, cộng đồng dân cư…



Sản xuất 
tài liệu

Tờ rơi

Bích 
chương

Pano

Mica

Đĩa

Tập tài 
liệu

Decal

Băng-rôn





Tài liệu đã sản xuất những năm trước 



2013
STT Loại hình Nội dung Số lượng

1 Bướm Tuổi trẻ nói không  với thuốc lá 100.000 tờ

Bướm Những điểm chính của Luật PCTHTL và Quy 

định xử phạt vi phạm về PCTHTL

250.000 tờ

2 Bướm “ Tuổi trẻ: Thuốc lá hay sức khỏe?” 150.000 tờ

3 Bảng Mica Cấm hút thuốc - No smoking 1.000 bảng

4 Pano đường phố -Pano đường phố  “Xử phạt vi phạm quy định 

về địa điểm cấm hút thuốc lá” theo NĐ 176 đặt 

tại các tuyến đường chính của Thành phố trong 

thời hạn 01 năm.

25 Pano

5 Băng rôn Băng rôn nội dung ủng hộ Luật PCTHTL; 60 băng rôn



2013

Sản xuất các tài liệu truyền thông về Luật PCTHTL cung cấp cho các Nhà hàng – Khách sạn: 

1 Bộ tài liệu Tài liệu về Luật PCTHTL bằng Tiếng Việt 500 bộ

Tài liệu về Luật PCTHTL bằng Tiếng Anh 100 bộ

2 Bướm “ Những điểm chính của Luật PCTHTL liên quan 

đến Nhà hàng – Khách sạn” bằng Tiếng Việt

200.000 tờ

“ Những điểm chính của Luật PCTHTL liên quan 

đến Nhà hàng – Khách sạn”  bằng Tiếng Anh

150.000 tờ

“ Đừng để Thuốc lá làm giảm tuổi thọ của bạn”  

bằng Tiếng Việt

350.000 tờ

“ Đừng để Thuốc lá làm giảm tuổi thọ của bạn”  

bằng Tiếng Anh

150.000 tờ

3 Bảng Mica Bảng Mica để bàn “ Cấm hút thuốc” (chữ A) 4.000 bảng

Bảng Mica logo “ Cấm hút thuốc” (A4 treo 

tường).

2.000 bảng



2014
STT Loại hình Nội dung Số lượng

1 Pano “Xử phạt vi phạm quy định về địa điểm 

cấm hút thuốc lá”

252

2 Pano “Cấm hút thuốc lá trong bệnh viện” 2

3 Pano “Cơ sở Y tế không thuốc lá” 1

4 Bảng Mica “ Logo Cấm hút thuốc lá” 1.000

5 Bảng Mica “ Cấm hút thuốc lá – No Smoking” 1.600

6 Bảng Mica chữ A để bàn “ Cám ơn bạn vì không hút thuốc” 1.000 

7 Quyển Tài liệu “Cập nhật và hệ thống các văn bản liên

quan PCTHTL”

160 bộ

8 Bích chương” “Quy định cấm hút thuốc nơi công cộng 10.000 tờ

9 Đĩa DVD Spot phòng chống tác hại của thuốc lá có 

phụ đề

500 đĩa



 Thực hiện kiểm tra, giám sát

+ Có Kế hoạch

+ Có Biên bản

+ Nhân sự tham gia

+Kinh phí thực hiện



Khách sạn Caravelle



UBND PHƯỜNG THẠNH LỘC Q12



BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn



Bv Cấp cứu Trưng Vương



Hội nghị tổng kết - Khen thưởng hàng năm



Hoạt động PCTHTL được thực hiện tốt:

Số người mới hút giảm

Số người có nhu cầu cai nghiện tăng

Chuẩn bị và đáp ứng nhu cầu cai nghiện



Hệ thống tổ chức công tác cai nghiện thuốc lá 

tại thành phố Hồ Chí Minh

SYT – Chương trình PCTHTL

T4G-Trung tâm cai nghiện thuốc lá

BV/TTCK TP BV quận-huyện BV NCL TTYTDP QH

TYT 

phường-xã



2-Tuyến cuối hỗ trợ khi cần:

a) Tư vấn cai nghiện kết hợp dùng thuốc 

Bệnh viện Đại học Y Dược

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

BV Nhân Dân Gia Định 

BV ĐKKV Hóc Môn

Viện  Y Dược học dân tộc (2015)

BV Quận Thủ Đức (2015)

b) Tư vấn cai nghiện không dùng thuốc 

T4G

1-Triển khai tư vấn cai nghiện tại các cơ sở y tế đã được tập huấn:

-TTYTDP QH

-BV QH

-BV TP

-TYT

Tổ chức thực hiện cai nghiện thuốc lá



Đối tượng cai nghiện

Trước mắt:

• Cán bộ, nhân viên, người làm trong cơ sở y tế

Là cán bộ, nhân viên y tế không hút thuốc

Lâu dài: cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế:

• Bệnh nhân

• Thân nhân

• Người dân có nhu cầu



XÁC ĐỊNH  ƯU TIÊN

Khu vực ưu tiên vận động cai nghiện:

-Cơ sở y tế

-Cơ sở giáo dục

-Cơ quan, đơn vị

-Phương tiện giao thông công cộng

-Khu vực công cộng 

-Điểm dịch vụ công cộng

-…

Đối tượng ưu tiên:

-Cán bộ y tế

-Cán bộ giáo dục

- CBCC 

-Người làm việc nơi cộng cộng

-Người trẻ mới hút thuốc

-Người hút thuốc nói chung

-…



Một số kết quả thực hiện 

Mục tiêu:

- Giảm 50% cán bộ y tế hút thuốc

-Giảm 50% cán bộ, nhân viên hút thuốc

-Lập 5 phòng tư vấn cai thuốc bằng thuốc 

cai nghiện



1/Đã tổ chức tập huấn cai nghiện:

-Tư vấn cai nghiện đơn thuần

- Tư vấn cai nghiện kết hợp với dùng 

thuốc cai nghiện



Tập huấn cai nghiện thuốc lá phòng tư vấn 
điều trị cai nghiện - BV Nhân dân Gia định



Tập huấn cai nghiện khối BV thành phố



STT Tên Lớp Năm Đối tượng Số lượng

1 Tư vấn cai nghiện thuốc lá bằng phương pháp không 

dùng thuốc

27-28/9/2012 BV/TTCK TP 20 người 

2 Tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp dùng thuốc và không dùng thuốc

28-30/11/2012 BV/TTCK và 

BV QH

38 người

3 Tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp dùng thuốc và không dùng thuốc

16-18/4/2013 Khối TTYTDP 

QH

33 người

4 Tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp dùng thuốc và không dùng thuốc

14-16/5/2013 PYT và TYT 50 người

5 Tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp không dùng thuốc

07-08/8/2014 T4G 27 người

6 Tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp không dùng thuốc

16-18/9/2014 BV.NDGĐ 48 người

7 Tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp không dùng thuốc

16-17/4/2015 BV/TTCK TP 47 người

8 Tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá bằng phương 

pháp không dùng thuốc

28-29/5/2015 BV QH và BV 

NCL

Dự kiến 60 

người

Tổng cộng 323 người



2/Đã thành lập 3 Phòng tư vấn cai nghiện bằng 

thuốc cai nghiện và 1 phòng tư vấn cai nghiện 

đơn thuần tại BV/TTCK thành phố

+Đào tạo nhân lực làm cai nghiện

+Hỗ trợ kinh phí

+Trang bị phương tiện

3/Ngành Y tế: tỉ lệ nam CBNV hút thuốc từ 30,07%

năm 2011 giảm còn 21,59% năm 2014



Trang bị:   - Màn hình LCD, đầu đĩa

- Tủ đựng hồ sơ, máy móc

- Máy đo CO

- Tài liệu tư vấn cho người cai, tờ rơi, phim ảnh…

(Hỗ trợ trang bị 30 triệu/Phòng tư vấn cai nghiện)

Hồ sơ, bệnh án có sẵn, tham khảo của BV ĐHYD

Thuốc:    -Tự túc, trả góp, từ tiền mua thuốc lá

-Hỗ trợ của đơn vị

-Nguồn thuốc ?

Tài liệu chuyên môn cai nghiện: Chương trình PCTHTL, truy cập các 

nguồn của WHO, chuyên ngành Y…

Trang bị phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá







Phòng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá         

BV Phạm Ngọc Thạch



Phòng tư vấn cai

nghiện thuốc lá –T4G



Tỷ lệ nam, nữ CBNV hút thuốc
58.17%
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3/Ngành Y tế: tỉ lệ nam CBNV hút thuốc từ 30,07% năm 2011

giảm còn 21,59% năm 2014



THUẬN LỢI

 Có cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động
PCTHTL

 Được sự hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ,
kinh phí của Chương trình PCTHTL - Bộ Y tế

 Được sự đầu tư về nguồn lực của UBND TP,
Sở Y tế và chính quyền địa phương

 Nhận thức của cộng đồng về tác hại đối với
sức khỏe, kinh tế do thuốc lá gây ra ngày
càng cao hơn nên nhu cầu cai thuốc lá ngày
càng nhiều



KHÓ KHĂN

 Hành vi, thói quen hút thuốc đã có từ lâu

 Đào tạo, tập huấn cai nghiện thuốc lá
chưa nhiều

 Sở, ngành, UBND QH chưa thực hiện tích
cực việc vận động, tổ chức cai nghiện cho
CBNV, người lao động

 Chi phí cai thuốc lá tốn kém



KIẾN NGHỊ

Đối với Chương trình PCTHTL quốc gia:

◦ Triển khai đào tạo, tập huấn cai nghiện cho
các cơ sở y tế

◦ Hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động cai
nghiện

◦ Hỗ trợ thuốc cai nghiện cho người còn



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT 
ĐỘNG CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

TẠI TP.HCM TỪ NĂM 2015



Triển khai thực hiện theo Luật PCTHTL, Nghị
định 176 và các Nghị định liên quan PCTHTL
trên toàn địa bàn thành phố:

1. Các Sở, Ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố

2. Ủy ban nhân dân QH

3. Ủy ban nhân dân PX – Cộng đồng dân cư

4. Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện nghiêm
Luật PCTHTL và Chương trình PCTHTL của
Ngành Y tế đã triển khai

Kế hoạch thực hiện cai nghiện thuốc lá…



 Duy trì, củng cố 3 phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá

bằng phương pháp dùng thuốc tại 3 BV và tư vấn cai

nghiện thuốc lá đơn thuần tại T4G

 Phát triển thêm 2 phòng cai nghiện thuốc lá bằng

phương pháp dùng thuốc tại 2 BV (1 BV Y Dược học

dân tộc)

 Xây dựng phác đồ điều trị cai nghiện thuốc lá bằng y

học dân tộc

 Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tư vấn cai nghiện

thuốc lá cho các đơn vị y tế TP, QH, PX…

Cai nghiện thuốc lá



 Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn hàng năm cho tất
cả các đơn vị y tế công, tư, TP, QH, PX…tư vấn cai
nghiện thuốc lá đơn thuần và kết hợp dùng thuốc cai
nghiện (100% cơ sở y tế thực hiện, tăng số lượng cán
bộ tư vấn cho mỗi cơ sở)

 Thực hiện tốt Dự án cai nghiện thuốc lá tại BV NDGĐ
và phát triển thành Trung tâm cai nghiện thuốc lá tại
TP Hồ Chí Minh

 Phát triển công tác cai nghiện ra các cơ sở xã hội, các
KCN, KCX, công ty, xí nghiệp có nhiều lao động và
có cán bộ y tế

Cai nghiện thuốc lá



 Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn hàng năm cho tất

cả các đơn vị y tế công, tư, TP, QH, PX…tư vấn cai

nghiện thuốc lá đơn thuần và kết hợp dùng thuốc cai

nghiện (100% cơ sở y tế thực hiện, tăng số lượng

cán bộ tư vấn cho mỗi cơ sở)

 Thực hiện tốt Dự án cai nghiện thuốc lá tại BV

NDGĐ và phát triển thành Trung tâm cai nghiện

thuốc lá tại TP Hồ Chí Minh

Cai nghiện thuốc lá



Chú ý

Công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp thị
về tư vấn điêu trị cai nghiện thuốc lá cho
mọi người dân, người hút thuốc và người
có nhu cầu cai thuốc lá biết





Thực hiện thí điểm

Triển khai hẹp tại 5 bệnh viện

Củng cố, nâng cao chất lượng

Nhân rộng các cơ sở y tế

Nhân rộng các cơ sở ngoài ngành y tế

Các giai đoạn triển khai cai nghiện thuốc lá



Một số hoạt động 2015
của thành phố và ngành y tế

+ Kế hoạch PCTHTL chi tiết của Thành phố

+Kế hoạch PCTHTL chi tiết của Ngành Y tế

+Kế hoạch thực hiện Dự án cai nghiện 

thuốc lá tại BV Nhân Dân Gia Định



Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá       

Sở Y tế TP HCM

BS.CKI Trinh Văn Hiệp 

ĐT: 0976667034      Email: trinhvanhiep@gmail.com 

Chia sẻ các văn bản, kế hoạch…triển khai 

hoạt động PCTHTL



TRÂN TRỌNG 

CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ


