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Phụ lục 4. Hướng dẫn phỏng vấn sâu 

Điều tra “Thực trạng sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tại tỉnh/thành phố  .... năm 201... ” 

 

 

Nhằm theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và kết quả thực hiện Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá, (Đơn vị nghiên cứu) tổ chức nghiên cứu điêu tra tình hình sử dụng 

thuốc lá và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của các Sở, ban ngành hiện nay. Kết quả 

nghiên cứu này sẽ là cơ sở để theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá, đánh giá thực trạng và 

đề xuất giải pháp hỗ trợ hiệu quả hơn trong thời gian tới.  

Để thu thập thông tin đầy đủ về vấn đề này, nhóm nghiên cứu xin được phép thực 

hiện cuộc phỏng vấn này. Mọi thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

 

Họ và tên người được phỏng vấn: …………………………………………………......... 

Vị trí công tác: ……………………………………………………….......……………...... 

Đơn vị: …………………………………………………………………………………...... 

1. Ông/ Bà đánh giá thế nào về tình hình sử dụng thuốc lá hiện nay trên địa bàn mình? 

Gợi ý: chiều hướng tăng hay giảm, người hút thuốc tập trung vào đối tương nào, việc 

chấp hành quy định, sử duṇg thuốc lá gì  (thuốc lá điếu , thuốc lá điêṇ tử , thuốc lá 

dạng mới),.... 

2. Ông/Bà đánh giá thế nào về thực trạng thực hiện Luật PCTH của thuốc lá hiện nay 

trên địa bàn tỉnh/thành phố? Theo ông bà tình hình này thế nào so với 3 năm trước (tốt 

hơn hay kém hơn)? Lý do nào góp phần vào sự thay đổi này? 

Gơị ý: thực hiện quy định cấm hút thuốc lá, quy định bán thuốc lá (bán thuốc lá tại nơ 

có quy định cấm hút thuốc lá, bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, bán thuốc lá gần 

trường học, cơ sở y tế...trong phạm vi 100 m...), cấm quảng cáo khuyến mại và tài trợ, 

tư vấn cai nghiện thuốc lá. 
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3. Ông/ Bà đánh giá thế nào về công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện hoạt động PCTH 

của thuốc lá (của ai)? Tại sao? 

Gơị ý: Có văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Luật của UBND tỉnh/TP? Hình thức 

văn bản? Có thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các ban ngành? Cơ 

chế chia sẻ thông tin và báo cáo của các ban ngành trong công tác PCTH thuốc lá; 

hình thức chia sẻ thông tin như thế nào, sự phối hợp liên ngành trong công tác PCTH 

thuốc lá trên địa bàn tỉnh/thành phố như thế nào? Các khó khăn, thuâṇ lơị? 

4. Xin Ông/Bà cho biết đơn vị đầu mối để tổ chức và triển khai Luật PCTH của thuốc lá 

của tỉnh/thành phố, hiện nay là đơn vị nào? Ông/Bà đánh giá đơn vị đầu mối ấy có 

phù hợp không để huy động và điều phối các ban ngành thực hiện?  

5. Ông/Bà đánh giá thế nào về khả năng tiếp cận các nguồn lực của đơn vị mình khi 

triển khai Luật PCTH của thuốc lá và hãy cho biết các yếu tố thuận lợi và khó khăn 

kho tiếp câṇ các nguồn lưc̣ này, bao gồm:  

- Việc tiếp nhận các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật PCTH thuốc lá và 

các văn bản liên quan 

- Việc tiếp nhận các nguồn lực tài chính của trung ương, tỉnh/thành phố, hoặc Bộ 

Y tế, Quỹ PCTH của thuốc lá, hoặc các dự án khác nếu có  

- Nhân lực lập kế hoạch,  tổ chức thực hiện các hoạt động PCTH của thuốc lá,  

- Nhân lực thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá 

- Cơ chế phối hợp liên ngành trong tổ chức, thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện 

Luật PCTH của thuốc lá 

- Sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố/ UBND huyện, quận/UBND  

xã phường thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác PCTH của 

thuốc lá. 

6. Ông/Bà đánh giá thế nào về năng lực triển khai Luật PCTH của thuốc lá tại tỉnh/thành 

phố? Xin đề cập ba nội dung chính là môi trường không khói thuốc lá, bán thuốc lá và 

cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá. 

7. Địa phương/cơ quan đơn vị ông/bà có bố trí Kinh phí thực hiện Luật PCTH thuốc lá. 

Nếu có, cụ thể từ nguồn nào, hỗ trợ cho những hoạt động gì?  
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8. Công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan của Ông/bà như thế nào? 

Có điểm gì thuâṇ lơị và khó khăn trong công tác này ? Có những gợi ý gì để cải thiện 

công tác này trên điạ bàn?  

9. Xin Ông/Bà cho biết những thuận lợi và khó khăn hiện nay trong thực hiện Luật 

PCTH của thuốc lá. (khó khăn chung và những khó khăn cụ thể tại địa phương/cơ 

quan đơn vị ông/bà) 

10. Xin Ông/Bà đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Luật PCTH 

của thuốc lá trong thời gian tới  

- Giải pháp từ phía địa phương, cơ quan, đơn vị: ................. 

- Giải pháp từ trung ương:............................. 

- Các giái pháp khác: Hỗ trợ kĩ thuật, hỗ trợ tài chính, văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo của Bộ Y tế và Quỹ PCTH của thuốc lá, Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh/thành 

phố và các cơ quan có thẩm quyền khác..)  

Trân troṇg cảm ơn Ông/Bà đã tham gia cuôc̣ phỏng vấn! 


