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KHUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ  

 

TÓM TẮT BÁO CÁO 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ  

DANH MỤC BẢNG 

1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

5.1. Thực trạng sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành thuộc tỉnh X năm Y 

- Đặc điểm quần thể nghiên cứu 

- Hút thuốc lá 

- Sử dụng thuốc lá không khói, thuốc lá điện tử 

- Tình trạng hút thuốc theo đặc điểm nhân khẩu học và loại sản phẩm thuốc lá 

hút 

- Tần suất hút thuốc 

- Số điếu thuốc lá hút mỗi ngày 

- Tuổi bắt đầu hút thuốc 

- Tỷ lệ hút thuốc hàng ngày trước đây và tỷ lệ cai nghiện thuốc lá 

- Phân loại những người đang sử dụng thuốc lá 

- Thời điểm hút thuốc lần đầu trong ngày 

5.2. Thực trạng hút thuốc lá thụ động ở người trưởng thành thuộc tỉnh X năm Y. 

- Hút thuốc lá thụ động tại nhà 

- Hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc  

- Hút thuốc lá thụ động tại cơ sở y tế 

- Hút thuốc lá thụ động tại trường học 

- Hút thuốc lá thụ động tại nơi công cộng 

5.3. Thực trạng cai nghiện thuốc lá, truyền thông và kinh tế về thuốc lá thuộc tỉnh X 

năm Y. 

5.3.1.Cai nghiện thuốc lá 

- Quan tâm tới cai nghiện thuốc lá 

- Thời gian kể từ khi bỏ hút thuốc 

- Cai nghiện thuốc lá và các hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

- Các biện pháp cai nghiện 

5.3.2. Truyền thông 

- Nhận thức về các thông tin về PCTH của việc hút thuốc lá 

- Nhận biết cảnh báo sức khoẻ trên bao thuốc và cân nhắc việc từ bỏ thuốc 

lá 

- Nhận biết quảng cáo thuốc lá ở những nơi công cộng 
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- Nhận biết các hình thức khuyến mại thuốc lá 

5.3.3.Kinh tế 

5.3.3.1.Đối với thuốc lá truyền thống:  

- Nhãn hiệu thuốc lá nhà máy mua lần gần đây nhất 

- Nơi mua thuốc lá gần đây nhất của những người hút thuốc lá nhà máy 

- Chi tiêu cho thuốc lá 

5.3.3.2. Đối với thuốc lá điện tử 

- Loại thuốc lá điện tử  

- Nhãn hiệu thuốc lá điện tử 

- Nơi mua thuốc lá gần đây nhất 

- Chi tiêu cho thuốc lá điện tử 

5.4. Kiến thức, thái độ, nhận thức về tác hại của thuốc lá, Luật PCTHTL thuộc tỉnh 

X năm Y. 

- Tin rằng hút thuốc lá gây ốm đau và các bệnh lý nghiêm trọng 

- Tin rằng hút thuốc lá thụ động gây ra các bệnh lý nghiêm trọng cho những 

người không hút thuốc 

- Biết mức độ tác hại của các loại thuốc lá khác nhau 

- Nhận biết về Luật PCTH thuốc lá  

- Nhận thức về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định cấm hút thuốc 

- Ủng hộ tăng thuế các sản phẩm thuốc lá 

- Thái độ khi nhìn thấy người khác hút thuốc tại địa điểm trong nhà tại nơi 

công cộng 

- Phản ứng khi nhìn thấy người hút thuốc 

5.5. Tình hình thực hiện môi trường không khói thuốc tại tỉnh X năm Y 

- Ban chỉ đạo và việc phối hợp liên ngành, văn bản chỉ đạo của tỉnh 

- Kinh phí hỗ trợ cho PCTH thuốc lá  

- Số lượng thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc của UBND, bệnh 

viện, trường học, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, bến xe,... 

- Quy định cấm hút thuốc lá trong quy chế nội bộ, treo biển cấm 

- Việc thực hiện giám sát, thực hiện môi trường không khói thuốc, xử lý vi 

phạm và biện pháp xử lý 

- Việc vi phạm môi trường không khói thuốc ở một số địa điểm công cộng 

qua phiếu quan sát.  

5.6. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Phòng chống tác hại của 

thuốc lá đến năm Y.  

 

6.BÀN LUẬN 

7.KHUYẾN NGHỊ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC  
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