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Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT TỰ ĐIỀN  
THƢC̣ TRAṆG SỬ DỤNG THUỐC LÁ VÀ THỰC HIỆN LUẬT PCTHTL TẠI TỈNH …. 

NĂM …. 

(Dành cho các cơ quan, sở ban ngành, đoàn thể liên quan) 

[Đơn vị đầu mối của tỉnh] đang thu thập thông tin về tình hình sử dụng thuốc lá 

và thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh. Thông 

tin này sẽ được Bộ Y tế sử dụng nhằm mục đích nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng và hỗ 

trợ xây dựng chính sách về Phòng chống tác hại của thuốc lá. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ quan/đơn vị: ..................................................................................................    

2. Địa chỉ: .....................................................................................................................   

3. Số điện thoại: ............................................................................................................  

4. Ngày cung cấp thông tin: ..........................................................................................  

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT PCTHTL 

2.1. Tại tỉnh/thành phố 

2.1.1. Tại tỉnh/thành phố, có thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về PCTHTL không?  

 1. Có       2. Không chuyển câu 2.1.4 

2.1.2. Các thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành PCTHTL của tỉnh/thành phố có 

được phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai Luật PCTHTL không?  

 1. Có        2. Không  chuyển câu 2.1.3 

2.1.2a. Nếu có, Ông/Bà có thể cho biết trách nhiệm cụ thể được quy định trong văn 

bản nào của tỉnh/thành phố. ? (Ghi cụ thể tên văn bản) 

……………………………………………………………………………………………… 

2.1.3. Các thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành PCTHTL có cơ chế chia sẻ thông tin 

về việc thực hiện Luật PCTHTL không?   

  1. Có    2. Không  chuyển câu 2.1.4         3. Không biết  chuyển 

câu 2.1.4 

2.1.3a. Nếu có, hình thức chia sẻ thông tin như thế nào? (Ông/bà có thể chọn 1 hoặc 

nhiều ý sau để trả lời)  

 1. Qua các cuộc họp, giao ban định kỳ của Ban chỉ đạo  

 2. Hội thảo tổng kết hàng quí, hàng năm về PCTHTL  
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 3. Hội thảo, tổng kết hoạt động chung của Ủy ban nhân dân 

tỉnh/thành phố hoặc ngành y tế  

 4. Thông báo bằng văn bản 

2.1.4. Tại tỉnh/thành phố, có văn bản, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Luật PCTHTL 

không? 

 1. Có   2. Không  chuyển câu 2.1.5        3. Không biết  chuyển câu 2.1.5 

2.1.4a. Nếu có, đó là loại văn bản nào (Ông/Bà có thể chọn một hoặc nhiều ý để trả lời)   

 1. Kế hoạch PCTHTL của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.  

 2. Chỉ thị, hướng dẫn của tỉnh/thành phố về PCTHTL 

 3. Kế hoạch của ngành y tế về PCTHTL 

  4. Văn bản chỉ đạo khác về PCTHTL (ghi rõ)................................................ 

2.1.5. Cơ quan, đơn vị nào là đầu mối của triển khai Luật PCTHTL của tỉnh/thành phố? 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.   

 2. Sở Y tế 

 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 4. Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe  

 5. Khác (ghi rõ).............................. 

2.2. Tại cơ quan/đơn vị/ngành 

2.2.1. Tại cơ quan/đơn vị/ngành, có thành lập Ban chỉ đạo ngành về PCTHTL không?  

 1. Có       2. Không  

2.2.2. Tại cơ quan/đơn vị/ngành, có những văn bản, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Luật 

PCTHTL không? 

 1. Có       2. Không  chuyển câu 2.2.3 

2.2.2a. Nếu có, đó là loại văn bản nào (Ông/Bà có thể chọn một hoặc nhiều ý để trả lời)   

 1. Kế hoạch PCTHTL của ngành.  

 2. Hướng dẫn của ngành về PCTHTL 

  3. Văn bản chỉ đạo khác về PCTHTL(ghi rõ)................................................. 

2.2.3. Phòng/ban nào là đầu mối triển khai Luật PCTHTL trong cơ quan/đơn vị? 

 1. Văn phòng 
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 2. Công đoàn 

 3. Khác. Ghi rõ: ………………………………………………………. 

2.2.4. Cơ quan/đơn vị có phối hợp liên ngành với các cơ quan/đơn vị khác không? 

 1. Có         2. Không  chuyển câu 2.2.5 

2.2.4a. Nếu có, thì đó là những hoạt động nào? 

 1. Tập huấn 

 2. Truyền thông 

 3. Giám sát 

 4. Nghiên cứu 

 5. Kiểm tra, thanh tra 

 6. Khác. Ghi rõ: …………………………………………………………….. 

2.2.5. Hàng năm, đơn vị của Ông/Bà có được hỗ trợ kinh phí để thực hiện Luật PCTHTL 

không?  

  1. Có       2. Không  Chuyển muc̣ III 

2.2.5a. Nếu có, kinh phí hỗ trợ từ nguồn nào? (Ông/bà có thể chọn 1 hoặc nhiều ý sau để 

trả lời)  

  1. Ngân sách nhà nước     

 2. Hỗ trợ từ Bộ Y tế/Quỹ PCTHTL   

 3. Các nguồn  khác (ghi rõ)....................................................................... 

2.2.5b. Kinh phí được hỗ trợ trên để thực hiện những hoạt động nào sau đây?  

 1. Truyền thông về PCTHTL 

 2. Xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc 

 3. Nâng cao năng lực cho cán bộ về PCTHTL 

 4. Cai nghiện thuốc lá  

 5. Tổ chức giáo dục về PCTHTL trong các trường học 

 6. Nghiên cứu, đánh giá về PCTHTL 

 7. Giám sát thực hiện môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc 

 8. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện Luật PCTHTL  

 9. Khác (ghi cụ thể)…………………………………………………. 
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III. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC TẠI 

CÁC CƠ QUAN/ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ THUỘC NGÀNH QUẢNLÝ 

(Chỉ trả lời ở mục dành riêng cho cơ quan/đơn vị, để trả lời phần này, cơ quan/ đơn vị 

xem xét khái niệm việc thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc tại Phụ lục) 

3.1. Phần dành riêng cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện: 

Nội dung Tổng số lƣợng 

Số lƣợng thực hiện nghiêm quy 

định xây dựng môi trƣờng 

không khói thuốc 

 (Điền số lượng vào ô dưới) 

UBND xã/ phường/thị trấn   

3.2. Phần dành riêng cho Sở Y tế:  

Nội dung 
Tổng số lƣợng 

Số lƣợng thực hiện nghiêm quy 

định xây dựng môi trƣờng 

không khói thuốc 

(Điền số lượng vào ô dưới) 

Bệnh viện tuyến tỉnh   

Bệnh viện thành phố/ quận/ huyện    

Trung tâm y tế quận/huyện    

Trạm y tế xã/ phường/ thị trấn    

Nhà hàng    

Khách sạn   

3.3. Phần dành riêng cho Sở Giáo dục, đào tạo:  

Nôị dung Tổng số lƣơṇg 

Số lƣợng thực hiện nghiêm 

quy định xây dựng môi 

trƣờng không khói thuốc 

 (Điền số lươṇg vào ô dưới) 

Trường mẫu giáo trên điạ bàn tỉnh   

Trường tiểu học trên điạ bàn tỉnh   

Trường trung học cơ sở trên điạ bàn 

tỉnh  

  

Trường trung học phổ thông trên điạ 

bàn tỉnh 

  

Trường trung cấp dạy nghề/cao 

đẳng/đại học, học viện trên điạ bàn 

tỉnh  
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3.4. Phần dành riêng cho Sở Văn hóa, thể thao, du lịch hoặc Sở Du lịch:  

Nôị dung 

Tổng số lƣơṇg Số lƣợng thực hiện nghiêm 

quy định xây dựng môi 

trƣờng không khói thuốc 

(Điền số lươṇg vào ô dưới) 

Khách sạn trên điạ bàn tỉnh    

3.5. Phần dành riêng cho Liên đoàn lao động tỉnh:  

Nôị dung 

Tổng số lƣơṇg Số lƣợng thực hiện nghiêm 

quy định xây dựng môi 

trƣờng không khói thuốc 

(Điền số lươṇg vào ô dưới) 

Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất 

trên điạ bàn tỉnh  

  

3.6. Phần dành riêng cho Sở giao thông vận tải:  

Nôị dung 

Tổng số lƣơṇg Số lƣợng thực hiện nghiêm 

quy định xây dựng môi 

trƣờng không khói thuốc 

(Điền số lươṇg vào ô dưới) 

Công ty xe bus, xe khách trên điạ bàn 

tỉnh 

  

Nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng trên 

điạ bàn tỉnh  

  

3.7. Các cơ quan/đơn vị khác 

Nôị dung 

Tổng số lƣơṇg Số lƣợng thực hiện nghiêm 

quy định xây dựng môi 

trƣờng không khói thuốc 

(Điền số lươṇg vào ô dưới) 

Cơ quan/đơn vị khác (Ghi rõ) 
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IV. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC TẠI 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ  

4.1. Cơ quan, đơn vị có đưa quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ 

không? 

 1. Có  2. Không 

4.2. Viêc̣ thưc̣ hiêṇ quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của cơ quan/đơn vị như thế 

nào? (Trả lời cho từng địa điểm, tích x vào cột tương ứng) 

 Rất tốt 

(Từ 90-

100%) 

Tốt 

(Từ 70-

90%) 

Chƣa tốt 

lắm  

(Từ 50-

70%) 

Không 

tốt 

(<50%) 

Không 

biết 

1.Trong phòng làm việc, phòng họp      

2.Trong hành lang/cầu thang      

3.Khu vực ngoài nhà/sân      

4.3. Cơ quan, đơn vị có gắn biển báo “Cấm hút thuốc”  không?  

 1. Có  2. Không  Chuyển câu 4.4 

4.3a. Nếu có, tại địa điểm nào? (có thể chọn một hoặc nhiều đáp án) 

 1. Trong phòng làm việc  

 2. Lối đi, hành lang 

 3. Phòng họp 

 4. Sân khuôn viên bên ngoài nơi làm việc 

 5. Khác ................................................... 

4.4. Cơ quan, đơn vị có bố trí nơi hút thuốc riêng không? 

 1. Có  2. Không  Chuyển câu 4.5 

4.4a. Nếu có, nơi dành riêng cho người hút thuốc được bố trí như thế nào? (có thể chọn 

một hoặc nhiều ý sau) 

 1. Có dụng cụ chứa các mẩu tàn thuốc lá 

 2. Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá 

 3 Có các biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát 

 4. Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

 5. Khác: .................................................................. 
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4.5. Hàng năm, Cơ quan/đơn vị có tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường 

làm việc không khói thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng 

ứng không?   

 1. Có  2. Không   3. Không biết  

4.6. Tại Cơ quan, đơn vị, có phân công cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi và 

báo cáo kết quả thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc?  

 1. Có  2. Không   3. Không biết  

4.6. Nếu có, xin cho biết cụ thể:  

4.6.1. Tên bộ phận:  ............................................................................. 

4.6.2. Thời gian báo cáo :  

 1. Hàng tháng  2. Hàng quý  3. Hàng năm  4. Khác. Ghi rõ: ....................... 

4.7. Cơ quan, đơn vị có biện pháp xử lý vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm 

việc không?  

 1. Có  2. Không  Chuyển câu 4.8  3. Không biết  Chuyển câu 4.8 

4.7a. Nếu có, xin cho biết cụ thể:  

1.  Người thực hiện xử lý vi phạm:............................................................ 

2.  Biện pháp xử lý:.......................................................................................... 

Ví dụ: Bằng tiền (bao nhiêu/ lần, cảnh cáo, thông báo, nhắc nhở....) 

3.  Đối tượng thường vi phạm:........................................................................ 

4.   Địa điểm thường vi phạm:......................................................................... 

4.8. Cơ quan, đơn vị có gặp khó khăn gì trong việc xây dựng môi trường không thuốc lá 

không (về nhân lực, kinh phí thực hiện luật, xử lý hành vi vi phạm...)? Nếu có, xin ghi cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

4.9. Cơ quan, đơn vị có đề xuất, khuyến nghị các biện pháp để đẩy mạnh công tác Phòng 

chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại nơi làm 

việc trong thời gian tới 
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V. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN LUẬT PCTHTL THỜI 

GIAN TỚI 

5.1. Cơ quan, đơn vị có đề xuất gì để triển khai hiệu quả hơn Luật PCTHTL tại tỉnh/thành 

phố trong thời gian tới? (có thể chọn một hoặc nhiều ý sau) 

1. Cần có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của tỉnh/thành phố.  

2. Cần có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của Sở, ban ngành 

tại tỉnh/thành phố.  

3. Cần hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm 

4. Cần hướng dẫn báo cáo và phổ biến kết quả hoạt động  

5. Cần có công văn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động Tuần lễ quốc 

gia PCTHTL hàng năm  

6. Hỗ trợ khác.............................................................................. 

5.2. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu được nâng cao năng lực về triển khai Luật PCTHTL 

không?  

   1. Có      2. Không  Chuyển câu 5.3  

5.2a. Nếu có, Cơ quan, đơn vị có nhu cầu hỗ trợ những nội dung gì sau đây? (có thể 

chọn một hoặc nhiều ý sau) 

1. Tăng cường năng lực quản lý, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt 

động can thiệp tại cộng đồng  

2.  Tăng cường năng lực tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử phạt các 

trường hợp vi phạm Luật PCTH của thuốc lá  

3.  Tăng cường năng lực báo cáo, giám sát kết quả hoạt động PCTH của 

thuốc lá  

4.  Tăng cường năng lực truyền thông  

5.  Hỗ trợ kĩ thuật xây dựng tài liệu chuyên môn 

6.  Hỗ trợ kĩ thuật, giảng viên tại các lớp tập huấn của tỉnh/thành phố.   

7.  Hỗ trợ kĩ thuật  khi giám sát, thanh tra trên địa bàn tỉnh/thành phố.   

8.  Hỗ trợ khác: ………………………… 

5.3. Theo Quý cơ quan, đơn vị để thực hiện Luật PCTHTL hiệu quả hơn trong thời gian 

tới, tỉnh/thành phố cần ưu tiên các hoạt động gì? 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị! 
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PHỤ LỤC 

Một số khái niệm việc thực hiện Nghiêm quy định môi trường không khói thuốc theo 

Luật PCTH của thuốc lá: 

1. Đối với nơi làm việc (Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành; trường cao đẳng, đại 

học, học viện; nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất; trụ sở công ty xe bus, xe khách; nhà 

ga, bến tàu, bến xe, cảng bến tàu; nhà hàng...) 

 Không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà. 

 Có nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, 

có quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ. 

 Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

 Không bán thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc. 

 Không quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trong nhà và trong phạm vi 

khuôn viên cơ sở. 

2. Đối với các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông, trường trung cấp dạy nghề) 

 Không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà và trong phạm vị khuôn 

viên. 

 Có nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, 

có quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ. 

 Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

 Không bán thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc. 

 Không quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trong nhà và trong phạm vi 

khuôn viên cơ sở. 

3. Đối với khách sạn 

 Không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, nhưng được phép có nơi 

dành riêng cho người hút thuốc(Đối với các khách sạn không bố trí nơi dành riêng cho 

người hút thuốc lá thì có quy định và thực hiện cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các khu 

vực trong nhà) 

 Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (nếu có) phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; 

b) Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ 

quan sát; 

c) Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

 Có quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ. 
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 Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

 Không bán thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc. 

 Không quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trong nhà và trong phạm vi 

khuôn viên cơ sở. 

4. Đối với xe bus, xe khách 

 Không có hành vi hút thuốc lá trên xe. 

 Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

 Không bán thuốc lá trên xe. 

 Không quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trên xe. 

 


