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Phụ lục 5: HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM 

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

thuốc lá tại tỉnh/thành phố  .... năm 20....” 

 

 1. Mục tiêu: Tìm hiểu các thông tin về thực trạng thực hiện Luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; Phân tích các thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Luật 

PCTHTL; Đánh giá tác động của việc thực hiện Luật PCTHTL đối với việc thay đổi nhận 

thức, hành vi hút thuốc lá ở người trưởng thành tại tỉnh/thành phố .....  

2. Đối tượng: Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa 

bàn tỉnh/thành phố. Số lượng người tham gia 1 cuộc thảo luận nhóm (TLN): 8-10 

người/cuộc 

3. Thời gian, địa điểm, phương pháp, công cụ: 

- Thời gian thảo luận: 90 - 120 phút 

- Địa điểm: tại các cơ quan, đơn vị (địa điểm thuận tiện cho từng đối tượng). 

- Phương pháp: Thảo luận theo nội dung hướng dẫn 

- Công cụ thu thập số liệu: Máy ghi âm, bút vở, biên bản thảo luận nhóm. 

4. Người thực hiện 

- Người điều hành TLN: Điều tra viên chính, là người dẫn dắt, điều hành TLN. 

- Thư ký : là cộng sự trong quá trình nghiên cứu sẽ ghi chép lại biên bản nội dung 

thảo luận. Có hiểu biết về nội dung, văn hóa, kiến thức liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

5. Các bước tiến hành thảo luận nhóm 

- Giới thiệu làm quen và nêu chủ đề thảo luận nhóm: Nêu rõ mục đích , ý nghĩ , yêu 

cầu của nghiên cứu và buổi thảo luận , xin ý kiến các thành viên có nên bổ xung hay thêm 

bớt nội dung nào khác không. Xin phép ghi âm/ghi chép cuôc̣ thảo luận 

- Tiến hành thảo luận: Nghiên cứu viên đưa ra các câu hỏi theo chủ đề . Trong quá 

trình TLN, nghiên cứu viên khuyến khích tất cả các thành viên  tham gia trả lời một cách 

tích cực. Khuyến khích , tạo cơ hội cho mọi người cùng tham gia . Nghiên cứu viên tổng 

kết, tổng hơp̣ ý kiến phù hợp với chủ đề thảo luận theo muc̣ tiêu,.... 

- Kết thúc buổi thảo luận: Thư ký buổi thảo luận sẽ tóm tắt và nhấn mạnh những điểm 

chính. Nghiên cứu viên tổng kết và cảm ơn sự tham gia của các thành viên trong buổi 

thảo luận. Gửi đối tươṇg tham gia thảo luâṇ kinh phí h ỗ trợ đi lại và thời gian dành cho 

nghiên cứu và điạ chỉ liên lac̣ khi cần. 
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 6. Nội dung Thảo luận nhóm 

6.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu:  Tuổi, nghề nghiệp, gia đình... 

6.2. Mô tả thực trạng thực hiện Luật PCTHTL (Dành cho mọi đối tượng)  

 Tỉnh hình thực hiện Luật PCTH của thuốc lá tại cơ quan, địa phương. (xây dựng 

môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc theo Luật, bán thuốc lá, 

quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá). 

 Sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân...trong hoạt 

động PCTH của thuốc lá. 

6.3. Tình hình thanh tra,  kiểm tra, xử phạt vi phạm Luật PCTH thuốc lá (Chỉ 

dành cho đối tượng cơ quan, đoàn thể) 

- Tình hình thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. 

- Tình hình giám sát việc thực hiện môi trường không khói thuốc. 

- Các hành vi vi phạm Luật PCTH thuốc lá. 

- Các biện pháp xử lý vi phạm trên địa bàn.  

6.4. Đánh giá tác động của việc triển khai Luật PCTH của thuốc lá trong việc 

thay đổi hành vi hút thuốc lá ở người trưởng thành tại tỉnh/thành phố (Dành cho 

mọi đối tượng)  

 Tác động của luật PCTH của thuốc lá đến bản thân, gia đình, cộng đồng, đồng 

nghiệp,...? 

 6.5. Đánh giá tác động của việc triển khai Luật PCTH của thuốc lá trong việc 

ngăn ngừa trẻ vị thành niên bắt đầu hút thuốc lá tại tỉnh/thành phố (Dành cho mọi 

đối tươṇg) 

 Tác động của luật PCTH của thuốc lá đến  gia đình, cộng đồng,,...? 

6.6. Các thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Luật PCTHTL trên 

địa bàn tỉnh/thành phố (Chỉ dành cho đối tượng cơ quan, đoàn thể) 

 Thuận lợi khi triển khai luật PCTH của thuốc lá tại địa phương 

 Khó khăn khi triển khai luật PCTH của thuốc lá tại địa phương  

6.7. Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Luật PCTH của thuốc 

lá trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh? (Dành cho moị đối tươṇg) 

 

 Thư ký tổng kết quá trình thảo luận 

Xin cảm ơn và kết thúc cuộc phỏng vấn! 

Gửi địa chỉ liên hệ khi cần trao đổi, thắc mắc 


