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Phụ lục 03. Bảng kiểm quan sát 

 

 

BẢNG KIỂM QUAN SÁT  

Nơi làm việc, trường cao đẳng, đại học, học viện, bến tàu, bến xe,  

nhà ga tàu hỏa, bến cảng, nhà hàng 

1. Tên cán bộ quan  sát: ........................................................................ 

2. Ngày quan sát: ........./.........../20.. 

3. Địa điểm quan sát:  ................................................................... 

4. Thời gian quan sát: Từ ........giờ ...........phút  Đến:......... giờ ...........phút   

TT Nội dung thực hiện Có Không Ghi chú 

1.  
Có treo quy định/nội quy không hút thuốc lá 

tại cơ quan/đơn vị 

   

2.  
Có treo biển cấm hút thuốc ở các khu vực 

trong nhà 

   

3.  
Biển báo cấm hút thuốc treo tại các vị trí dễ 

quan sát 

   

4.  
Có gạt tàn thuốc lá ở khu vực trong nhà    

5.  
Có mẩu thuốc lá khu vực trong nhà    

6.  
Có mùi thuốc lá tại khu vực trong nhà    

7.  
Có hành vi hút thuốc lá tại khu vực trong nhà   Ghi rõ số người hút:  

8.  
Có quảng cáo thuốc lá trong khuôn viên và 

trong nhà cơ quan/đơn vị 

   

9.  
Có bày, bán thuốc lá trong khuôn viên và 

trong nhà cơ quan/đơn vị  

   

Ghi chú: Trong nhà là nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung 

quanh. (Khoản 9 điều 2 Luật PCTH thuốc lá). Ví dụ: hành lang có 1 bức tường và mái che là khu 

vực trong nhà theo quy định của Luật 

 

Giám sát viên đã kiểm tra: …………………………………………. 

Mẫu 1   
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BẢNG KIỂM QUAN SÁT  

Cơ sở y tế và các cơ sở giáo dục từ mầm non đến Trung học phổ thông 

1. Tên cán bộ quan sát: ........................................................................ 

2. Ngày giám sát: ........./.........../20.. 

3. Địa điểm quan sát:  ................................................................... 

4. Thời gian quan sát: Từ ........giờ ...........phút  Đến:......... giờ ...........phút   

TT Nội dung thực hiện Có Không Ghi chú 

1 Có treo biển cấm hút thuốc trong khuôn 

viên đơn vị 

   

2 Có treo biển cấm hút thuốc ở khu vực trong 

nhà 

   

3 Có gạt tàn thuốc lá trong khuôn viên và 

trong nhà 

   

4 Có mẩu thuốc lá trong khuôn viên và trong 

nhà của đơn vị 

   

5 Có mùi thuốc lá tại trong khuôn viên và 

trong nhà của đơn vị 

   

6 Có hành vi hút thuốc lá trong khuôn viên 

và trong nhà của đơn vị 

  Ghi rõ số người 

hút:  

7 Có quảng cáo thuốc lá trong khuôn viên  

đơn vị đơn vị 

   

8 Có bày bán thuốc lá trong khuôn viên đơn 

vị, 

   

9 Có bày bán thuốc lá trong phạm vi 100m từ 

ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ quan, 

đơn vị 

   

Ghi chú: Trong nhà là nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung 

quanh. (Khoản 9 điều 2 Luật PCTH thuốc lá). Ví dụ: hành lang có 1 bức tường và mái che là khu 

vực trong nhà theo quy định của Luật 

   

Giám sát viên đã kiểm tra: …………………………………………. 

Mẫu 2  
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BẢNG KIỂM QUAN SÁT  

Khách sạn và cơ sở lưu trú du lic̣h 

1. Tên cán bộ quan sát: ........................................................................ 

2. Ngày giám sát: ........./.........../20... 

3. Địa điểm quan sát:  ................................................................... 

4. Thời gian quan sát: Từ ........giờ ...........phút  Đến:......... giờ ...........phút   

TT Nội dung thực hiện Có Không Ghi chú 

1.  Có quy định cấm hút thuốc lá tại các khu 

vực trong nhà của khách sạn (trừ nơi dành 

riêng cho người hút thuốc) 

   

2.  
Có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo 

quy định của Luật PCTH thuốc lá:  

-  Phòng và hệ thống thông khí tách biệt 

với khu vực không hút thuốc lá 

-  Dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; 

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

-  Thiết bị phòng cháy chữa cháy 

   

3.   Có gạt tàn thuốc lá tại các khu vực trong 

nhà của khách sạn 

   

4.  Có biển cấm hút thuốc tại những địa điểm 

cấm hút thuốc trong nhà 

   

5.  Có mẩu thuốc lá tại các khu vực trong nhà    

6.  Có mùi thuốc lá tại các khu vực trong nhà    

7.  Có hành vi hút thuốc lá tại khu vực trong 

nhà 

  Ghi rõ số lượng 

người: ….. 

8.  Quảng cáo thuốc lá trong khách sạn    

9.  Bày bán thuốc lá trong khách sạn    
Ghi chú: Trong nhà là nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung 

quanh. (Khoản 9 điều 2 Luật PCTH thuốc lá). Ví dụ: hành lang có 1 bức tường và mái che là khu 

vực trong nhà theo quy định của Luật 

   

Giám sát viên đã kiểm tra: …………………………………………. 

Mẫu 3 
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