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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Rượu bia không phải là đồ uống, hàng hóa bình thường mà là 

loại đồ uống khi sử dụng ở mức có hại gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức khoẻ. Rượu bia là một trong 5 nguyên nhân hàng 
đầu gây tàn tật, tử vong trên toàn cầu. 

Việt Nam là một trong số ít quốc gia tiêu thụ chất có cồn tăng 
nhanh trên thế giới, đặc biệt là ở nam giới. Tiêu thụ bia trên đầu 
người tại Vi ệt Nam đang ở mức cao nhất Đông Nam Á và đứng 
thứ ba châu Á.  

Để giảm tác hại của sử dụng rượu bia, Đại hội đồng Y tế thế 
giới kêu gọi các quốc gia xây dựng, thực thi chính sách giảm sử 
dụng chất có cồn ở mức có hại. Đối với Vi ệt Nam, ngày 
12/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chính sách quốc 
gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 
2020, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam 
về phòng chống tác hại của rượu bia và đồ uống có cồn khác.  

Tài liệu “Hỏi đáp về phòng, chống tác hại của rượu bia” 
được xây dựng nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về tác hại 
của rượu bia cho người dân nói chung; cung cấp, chia sẻ các bằng 
chứng, kinh nghiệm về kiểm soát rượu bia hiệu quả trên thế giới 
cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách giúp cho việc xây 
dựng, hoàn thiện, thực thi chính sách, quy định để phòng, chống 
tác hại của rượu bia tại Vi ệt Nam, góp phần ngăn ngừa các thiệt 
hại về kinh tế, tổn thất về sức khỏe do rượu bia gây ra, hướng tới 
một xã hội phát triển khoẻ mạnh và bền vững. 

Xin trân trọng cám ơn Tổ chức Y tế thế giới đã tài trợ, các 
chuyên gia trong, ngoài ngành y tế đã tư vấn, góp ý về chuyên 
môn giúp chúng tôi hoàn thành tài liệu này. 

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình biên soạn, tài liệu sẽ 
không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được 
góp ý quý báu của đồng nghiệp và quý độc giả để tài liệu hoàn 
chỉnh hơn trong những lần tái bản sau. 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2016 

                          Thứ trưởng Bộ Y tế 

          

                        GS.TS. Nguyễn Thanh Long 
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PHẦN I 

 THÔNG TIN CHUNG VỀ RƯỢU BIA 

 
Câu hỏi 1: th ế nào là đồ uống có c ồn?  

Trả lời: 

Đồ uống có cồn là một loại chất lỏng có chứa ethanol (ethyl 
alcohol, thường gọi là “chất có cồn”) dùng để uống, được tạo ra 
chủ yếu nhờ quá trình lên men tinh bột và đường có trong nhiều 
loại hoa quả, ngũ cốc. 

Các quốc gia quy định khác nhau về nồng độ cồn tối thiểu 
(hàm lượng ethanol theo thể tích) để một sản phẩm đồ uống được 
coi là “đồ uống có cồn”. 

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 106 quốc gia 
có quy định pháp lý về đồ uống có cồn; một nửa trong số đó áp 
dụng với sản phẩm có độ cồn tối thiểu dưới 1%; 26,4% quốc gia 
với sản phẩm từ 1%-2% và chỉ 2 quốc gia áp dụng với sản phẩm 
có độ cồn từ 4%-7%.43 

Câu hỏi 2: có nh ững lo ại đồ uống có c ồn nào?  

Trả lời: 

Đồ uống có cồn chủ yếu là bia, rượu vang và rượu mạnh.  

Bia: là loại đồ uống lên men, được làm từ nguyên liệu chính là 
đại mạch, nước, hoa bia và men. Một số loại ngũ cốc khác có thể 
sử dụng thay thế đại mạch. Độ cồn của bia dao động từ 0,5%-14%, 
phổ biến từ 4%-6%.30  Hiện nay, trên thế giới có cả loại bia có độ 
cồn lên tới trên 20%, tuy nhiên chưa phổ biến ở Việt Nam. 

Rượu vang: được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không 
chưng cất) các loại trái cây (chủ yếu là nho), thường có độ cồn từ 
10%-14%.30 

Rượu mạnh: được sản xuất từ quá trình lên men và chưng cất 
nguyên liệu như mía, củ cải đường, khoai tây, ngô, lúa mạch, lúa 
mì và các loại ngũ cốc khác. Quá trình chưng cất có thể diễn ra 
nhiều lần để tăng độ tinh khiết. Rượu mạnh thường có độ cồn trên 
35% (mặc dù một số loại độ cồn dưới 20%).30 

Ngoài rượu bia, còn có một số đồ uống có cồn khác ngày 
càng phổ biến là đồ uống pha chế giữa các loại nước giải khát với 
chất có cồn (ví dụ: nước ngọt pha rượu). 

Tại Vi ệt Nam, 99% đồ uống có cồn là rượu và bia, những loại 
đồ uống có cồn khác chiếm tỷ lệ không đáng kể.43 Vì vậy trong tài 
liệu này, để dễ hiểu sẽ sử dụng cụm từ “rượu bia” thay cho “đồ 
uống có cồn”. 

Câu hỏi 3: đơn v ị cồn là gì? Cách tính đơn v ị cồn trong 
rượu bia nh ư thế nào?  

Trả lời: 

a. Đơn vị cồn là đơn vị đo lường dùng để quy đổi rượu bia và 
đồ uống có cồn khác với nồng độ khác nhau.  

Nhiều nước đang áp dụng theo chuẩn của WHO: 1 đơn vị cồn 
tương đương 10 gam cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. 

b. Cách tính đơn vị cồn trong một rượu bia: 

Đơn vị cồn = Dung tích (ml) x Nồng độ (%) x 0,79 (hệ số quy đổi) 

Ví dụ: chai bia 330ml và nồng độ cồn 4% sẽ có số gam cồn là:  

330 x 0,04 x 0,79 =10,4; tương đương 1 đơn vị cồn. 
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Như vậy, 1 đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai hoặc một lon 
bia 330 ml (4%); 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%); 1 cốc bia hơi 330 
ml hoặc 1 chén  rượu mạnh 30 ml (40%) (xem hình minh họa). 

 

  
 

3/4 chai hoặc 01 lon bia 330 ml (5%) 
1 ly rượu vang  
100 ml (13,5%) 

      

1 cốc bia hơi 330 ml 
1 chén  rượu mạnh 30 ml 

(40%) 

 

Câu hỏi 4: như thế nào là s ử dụng rượu bia ở mức có h ại?  

Trả lời: 

Sử dụng rượu bia ở mức có hại là việc sử dụng hoặc hình thức 
sử dụng rượu bia làm tăng nguy cơ xấu cũng như hậu quả đối với 
sức khoẻ và xã hội cho người uống, cho những người xung quanh và 
xã hội.35 Hiện chưa có tiêu chuẩn mức độ tiêu thụ cồn bao nhiêu là 
có hại. Mức độ này khác nhau ở từng người uống.  

Một số cá nhân dễ bị tổn thương hơn do tăng tính nhạy cảm đối 
với tính độc, kích thích tâm thần và gây nghiện của rượu bia.35 

Câu hỏi 5: các m ức độ nguy c ơ trong u ống rượu bia? 

Trả lời: 

Không có mức độ uống nào là an toàn.35
 Các bằng chứng 

khoa học cho thấy chỉ cần uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng 
có thể gây ra các nguy cơ và hậu quả sức khỏe. Tuy nhiên, nguy 
cơ với sức khỏe tăng rõ rệt nếu một người uống trên hai đơn vị 
cồn trong một ngày và trên năm ngày trong một tuần.31  

Việc phân loại các mức độ nguy cơ chỉ có tính chất tương đối, 
nhằm mục đích xây dựng chiến lược can thiệp cộng đồng để giảm 
thiểu tác hại do sử dụng rượu bia. Thực tế, nguy cơ do uống rượu 
bia phụ thuộc vào tuổi, giới tính và các đặc tính sinh học khác của 
người uống cũng như hoàn cảnh và cách thức uống rượu bia.35  

Thông thường, có thể chia các mức độ nguy cơ như sau: 31,37 

a. Mức nguy cơ thấp  

Uống dưới hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, dưới một đơn vị 
cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá năm ngày trong một 
tuần. Đặc biệt không sử dụng rượu bia trong các trường hợp: điều 
khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, có thai hoặc đang 
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cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình 
trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên. 

b. Mức có hại (hazardous use) 

Là mức độ hoặc cách thức sử dụng làm tăng nguy cơ gây hại 
đối với sức khỏe và hậu quả xã hội.  

Mặc dù có thể chưa chịu các tác hại trực tiếp về sức khoẻ 
nhưng có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính (ung thư, bệnh tim 
mạch,…), chấn thương, bạo hành hay các hành vi liên quan đến 
pháp luật, giảm khả năng làm việc, các vấn đề xã hội do nhiễm 
độc rượu bia gây nên. 

c. Mức nguy hiểm (harmful use) 

Là mức độ hoặc cách thức sử dụng gây ra các hậu quả có hại đối 
với sức khỏe về thể chất hay tâm thần hoặc các hậu quả xã hội. 

Gây ra những tổn thương cấp tính hoặc lâu dài đối với sức 
khỏe về thể chất (tổn thương gan, suy chức năng gan, xơ gan, 
bệnh tim mạch,…) hay tâm thần (trầm cảm, loạn thần,…) hoặc 
các hậu quả xã hội khác (tai nạn thương tích, bạo hành, giảm khả 
năng làm việc,...). 

d. Nghiện 

Là tình trạng lệ thuộc vào rượu bia, đặc trưng bởi sự thèm 
muốn (nhu cầu uống mãnh liệt), mất kiểm soát (không thể ngừng 
uống mặc dù rất muốn dừng), tăng mức độ dung nạp, ảnh hưởng 
đến thể chất. 

Đây là tình trạng bệnh lý và thuộc nhóm bệnh tâm thần được quy 
định tại Phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10 (ICD-10) của WHO. 
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PHẦN II 

TIÊU THU RƯỢU BIA 
 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

Câu hỏi 6: tình hình tiêu th ụ rượu bia trên toàn c ầu như thế 
nào? 

Trả lời: 

Nhìn chung, mức tiêu thụ rượu bia toàn cầu không dao động 
lớn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có sự thay đổi về mức 
tiêu thụ giữa các quốc gia, khu vực và nhóm người. 

   

 

Hình 1.  Mức tiêu thụ rượu bia trên thế giới  
theo khu vực giai đoạn 2005 và 2010 43 

Tính bình quân đầu người từ 15 tuổi trở lên, tiêu thụ rượu bia 
cao nhất là khu vực kinh tế phát triển, thấp hơn ở châu Phi và một 
số quốc gia châu Á, đặc biệt thấp hơn nữa ở Tiểu lục địa Ấn Độ 
và các quốc gia theo đạo Hồi 43 (hình 1). 

Trong khi tiêu thụ rượu bia có xu hướng giảm ở châu Âu, 
châu Mỹ, châu Phi thì khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông 
Nam Á lại gia tăng mạnh về tiêu thụ rượu bia.43  

Câu hỏi 7: tình hình tiêu th ụ rượu bia t ại Việt Nam? 

Trả lời: 

Mức tiêu thụ rượu bia tại Vi ệt Nam gia tăng một cách đáng 
báo động và hiện ở mức cao trong nhóm người uống. 

 
Bảng 1.  Tiêu thụ rượu bia quy đổi lít cồn nguyên chất/người  

(trên 15 tuổi) tại Việt Nam và thế giới, giai đoạn 2003-2005 
 và 2008-201043  

             Mức tiêu thụ (TB) 

Khu vực 

Giai đoạn 
2003-2005 

Giai đoạn 
2008-2010 

Tỷ lệ tăng 

Việt Nam 3,8 6,6 74% 

Khu vực châu Á -Thái Bình 
Dương 5,4 6,8 26% 

Thế giới 6,13 6,2 1% 

Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang có xu hướng tăng 
nhanh về mức tiêu thụ đồ uống có cồn trong khi mức tiêu thụ của 
toàn thế giới thập kỷ qua hầu như không thay đổi. Mức tiêu thụ 
rượu bia bình quân đầu người tại Vi ệt Nam (trên 15 tuổi cả hai 
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giới) quy đổi theo cồn nguyên chất tăng từ 3,8 lít giai đoạn 2003-
2005 lên 6,6 lít giai đoạn 2008-2010, cao hơn mức trung bình của 
thế giới (6,2 lít) và đứng thứ ba trong các nước khu vực Đông 
Nam Á.43 WHO cũng dự báo mức này sẽ tăng lên 8,7 lít (năm 
2015), 10 lít (năm 2020) và 11 lít vào năm 2025.43 

Nếu tính riêng những người sử dụng rượu bia tại Vi ệt Nam, 
trung bình một năm, một người từ 15 tuổi trở lên (cả hai giới) tiêu 
thụ 17,2 lít cồn nguyên chất.43 Đặc biệt trong số nam giới có uống 
rượu bia, trung bình một người tiêu thụ 27,4 lít cồn nguyên 
chất/năm, mức tiêu thụ rất cao, xếp thứ hai trong các nước khu 
vực Đông Nam Á (chỉ sau Thái Lan),  xếp thứ 10 châu Á và đứng 
thứ 29 trên thế giới (hình 2).43 
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Hình 2.  Tiêu thụ rượu bia tính ra lượng cồn nguyên chất trong số nam 
giới uống rượu bia ở các nước Đông Nam Á, 2008-201043 

Câu hỏi 8: tình tr ạng sử dụng rượu bia ở thanh thi ếu niên 
và người trưởng thành Vi ệt Nam? 

Trả lời: 

Bên cạnh mức tiêu thụ bình quân đầu người cao, tình trạng 
lạm dụng, uống quá độ cũng đang rất phổ biến ở người trưởng 
thành Việt Nam. 

Năm 2010, một nghiên cứu toàn quốc thực hiện trên gần 
15.000 người 25-64 tuổi cho thấy trong số nam giới uống rượu 
bia có tới 41% số người uống quá độ, trong đó 17% uống ở mức 
có hại và 24% uống ở mức nguy hiểm (uống từ 6 đơn vị cồn trở 
lên trong một lần uống).49 

Đối với thanh thiếu niên Việt Nam, tình hình tiêu thụ rượu 
bia cũng ở mức đáng báo động và đang gia tăng. 

Theo một nghiên cứu năm 2008, có khoảng 80% nam và 
36,5% nữ thanh thiếu niên độ tuổi từ 14-25 sử dụng rượu bia, 
tăng 10% (nam) và 8% (nữ) sau 5 năm, trong đó 60,5% nam và 
22% nữ đã từng uống say.53 

Nhóm tuổi 13-17 đang học lớp 8-12, năm 2013, một cuộc 
điều tra trên toàn quốc cho thấy có tới 33% học sinh nam và 18% 
học sinh nữ đã từng uống ít nhất một đơn vị cồn trong 30 ngày 
vừa qua, trong số đó 49% học sinh nam và 38% học sinh nữ uống 
cốc đầu tiên khi chưa đến 14 tuổi, 31% học sinh nam và 15% học 
sinh nữ đã từng uống đến mức say ít nhất một lần.50 
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Câu hỏi 9: lo ại đồ uống có c ồn nào được tiêu th ụ phổ biến 
nhất ở Việt Nam? 

Trả lời: 

Bia là loại đồ uống có cồn được tiêu thụ chủ yếu tại Vi ệt 
Nam, với 97% lượng cồn nguyên chất tiêu thụ là từ bia.43 Sản 
lượng tiêu thụ bia tăng từ 2,8 tỷ lít năm 2012 lên hơn 3 tỷ lít năm 
2013.52 Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông 
Nam Á (mặc dù mức thu nhập chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á) và 
đứng thứ ba châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III 

 HẬU QUẢ CỦA SỬ DỤNG RƯỢU BIA 

Câu hỏi 10: rượu bia gây h ại cho ng ười sử dụng như thế 
nào?  

Trả lời: 

Chất cồn gây tác hại cho người sử dụng thông qua ba cơ chế 
trực tiếp chính gồm: 3,34,40,43   

− Gây độc hại cho các cơ quan và mô trong cơ thể do làm tổn 
thương tế bào và dẫn đến hậu quả là mắc các bệnh mạn tính (ung 
thư, bệnh lý tim mạch, đái tháo đường...).  

− Gây nhiễm độc (intoxication): thường là cấp tính, tác động 
lên cấu trúc và dẫn truyền của hệ thống thần kinh trung ương, làm 
rối loạn phối hợp động tác, giảm tỉnh táo, rối loạn nhận biết, ý 
thức, ảnh hưởng đến hành vi, từ đó gây ra các hậu quả cấp tính về 
sức khỏe và hậu quả xã hội cho người uống và người xung quanh 
(tai nạn, thương tích, bạo lực, hành vi nguy cơ...). 

− Chất cồn là chất hướng thần gây nghiện, người uống phải gia 
tăng liều dùng và tái sử dụng. Việc uống thường xuyên rượu bia dẫn 
đến thích nghi thần kinh khiến cho việc giảm liều lượng hoặc ngừng 
uống sẽ dẫn đến hội chứng “cai rượu”. Lệ thuộc rượu bia sẽ gây ra 
loạn thần do rượu và dẫn đến mắc các bệnh mạn tính cũng như gây 
ra các hậu quả trước mắt và gánh nặng lâu dài cho xã hội. 

Chất cồn có thể tương tác xấu với các chất hóa học khác 
trong cơ thể, làm trầm trọng thêm những tổn thương thể chất và 
tinh thần có sẵn.  
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Rượu bia và tổn thương gan 

Uống rượu bia thường xuyên gây tổn thương gan do tình 
trạng gan bị thiếu oxy và phải tiếp xúc với các sản phẩm độc hại 
phát sinh trong quá trình chuyển hóa cồn của cơ thể, có thể dẫn 
tới xơ gan.  

Rượu bia và tổn thương não 

Rượu bia đã được chứng minh là tác động ở mức phân tử và 
mức tế bào đến quá trình hình thành và phát triển của não. Thanh 
thiếu niên đặc biệt nhạy cảm với các tác động này và có thể dẫn 
đến thay đổi cấu trúc của đồi hải mã, là vùng não có vai trò quan 
trọng cho quá trình học tập.  

Rượu bia và tổn thương hệ miễn dịch 

Uống rượu bia gây hậu quả cấp tính hoặc mạn tính tới hệ 
miễn dịch làm cho người uống thường bị suy giảm miễn dịch và 
có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn. 

Như vậy, uống rượu bia có tác hại tiềm tàng về sức khỏe và 
xã hội với cả người uống và người không uống. Một số tác hại có 
thể thấy ngay như chấn thương hay tác hại do nhiễm độc rượu bia 
hoặc của nồng độ cồn trong máu cao. Một số tác hại khác lại diễn 
ra từ từ và kéo dài như gây các tổn thương mạn tính đối với sức 
khỏe (mắc bệnh ung thư, bệnh lý tim mạch…) hay tác hại đối với 
gia đình, công việc, mối quan hệ xã hội.31  

Có sự khác biệt đáng kể về tác động của uống rượu bia giữa 
các cá thể: ví dụ không phải tất cả người nghiện rượu nặng đều bị 
xơ gan. Quá trình chuyển hóa rượu bia trong cơ thể có thể khác 
biệt tới 2-3 lần, phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi, giới tính, di 
truyền, mức độ chuyển hóa ở gan. Chính điều này ảnh hưởng tới 
mức độ tác hại khác nhau đối với cơ thể với cùng lượng sử dụng. 
Sự khác biệt này ảnh hưởng đến hành vi, khả năng nghiện và 
nguy cơ tổn thương các cơ quan khác nhau của cơ thể.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.  Mối liên quan giữa sử dụng rượu bia và sức khỏe43 

Câu hỏi 11: uống bia ít gây h ại cho s ức khỏe hơn so với 
uống rượu có đúng không? 

Trả lời:  

Không đúng. Tác hại cho sức khỏe chủ yếu là do chất cồn 
(ethanol) trong đồ uống gây ra, vì vậy tác hại do rượu bia không 
phụ thuộc vào loại đồ uống (là bia hay rượu) mà phụ thuộc vào 
lượng uống (tiêu thụ bao nhiêu gam cồn) và cách thức uống (tần 
suất sử dụng). 
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Câu hỏi 12: rượu bia có th ể gây ra nh ững bệnh gì?  

Trả lời: 

Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh và là 
nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, chấn thương (nằm 
trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD10). Một số 
bệnh/tổn thương chính do tác hại của sử dụng rượu bia gây ra 
gồm (hình 4): 43,34,32,40 

1. Rối loạn tâm - thần kinh:  

Nghiện rượu và các hậu quả rối loạn tâm thần nặng, hội 
chứng “cai rượu”.  

Động kinh và nhiều rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, rối 
loạn lo âu.  

Các hành vi nguy cơ: quan hệ tình dục không an toàn, tai nạn, 
chấn thương (khi đang điều khiển phương tiện, máy móc), bạo lực, 
từ đó có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng tới xã hội. 

Giảm khả năng tư duy, học tập ở vị thành niên. 

2. Tác động tới phát triển bào thai (Hội chứng nhiễm độc 
rượu ở bào thai): phụ nữ sử dụng rượu bia khi mang thai có thể 
làm cho trẻ sinh ra bị dị dạng vùng sọ-mặt, chậm phát triển, tổn 
thương hệ thần kinh, gồm cả tàn phế và bệnh tâm thần. 

3. Hệ tiêu hóa: tổn thương gan, xơ gan; làm trầm trọng thêm 
các tổn thương do virus viêm gan B, C; viêm tụy cấp tính hoặc 
mạn tính. 

4. Ung thư: rượu bia và ethanol chứa trong đó được Tổ chức 
Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung 
thư; có thể gây ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực 

quản, đại - trực tràng, gan và vú ở phụ nữ. Có sự tương quan giữa 
lượng uống và nguy cơ gây ung thư ở người.36 

5. Hệ miễn dịch: suy giảm miễn dịch dẫn tới tăng nguy cơ 
mắc các bệnh truyền nhiễm (viêm phổi, lao, HIV). 

Bệnh tim mạch:  

Tác động của rượu bia đối với nhóm bệnh này bao gồm cả tác 
động tích cực và tiêu cực. Có một số bằng chứng cho thấy việc sử 
dụng rượu bia ở mức thấp có khả năng làm giảm nguy cơ bệnh 
tim mạch, thể hiện rõ ràng hơn ở nhóm dân số có nguy cơ cao 
mắc bệnh tim mạch.24  

Tuy nhiên, sử dụng rượu bia ở mức độ nhiều lại làm tăng 
nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và làm trầm trọng tăng huyết 
áp. Ở những quốc gia mà bệnh tim mạch là một trong các nguyên 
nhân hàng đầu gây tử vong, thì gánh nặng bệnh tật (tính bằng số 
năm sống khoẻ mạnh mất đi) do rượu bia vượt qua những lợi ích 
của việc sử dụng rượu bia ở liều thấp mang lại. 

6. Đái tháo đường: cũng tương tự như đối với bệnh tim mạch, 
có ảnh hưởng tích cực nếu uống với li ều lượng thấp nhưng sẽ có 
tác động tiêu cực nếu uống rượu bia ở mức độ nhiều (tăng nguy 
cơ mắc bệnh hoặc làm cho bệnh nặng thêm). 

7. Chấn thương có chủ định và không có chủ định: 

Sử dụng rượu bia ở mức độ nhiều làm tăng nguy cơ tự tử và 
bạo lực. Nguy cơ các chấn thương không chủ định (do tai nạn) 
cũng gia tăng cấp số nhân theo mức gia tăng của lượng rượu bia 
tiêu thụ. 
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Hình 4.  Các vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu bia31 

 

Câu hỏi 13: tình hình b ệnh t ật, tử vong do r ượu bia trên 
toàn c ầu?  

Trả lời:  

Rượu bia là một trong 5 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và 
tử vong trên toàn cầu.43 

Năm 2012, thế giới ghi nhận 3,3 triệu người tử vong liên 
quan đến rượu bia, chiếm khoảng 5,9% tổng số ca tử vong và 
5,1% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Điều này đã trở thành vấn đề 
lớn tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Khi nói đến tác hại của rượu bia, mọi người thường nghĩ ngay 
đến tai nạn giao thông, xơ gan và rối loạn tâm thần. Thực tế số 
liệu của WHO cho thấy nguyên nhân tử vong do rượu bia đứng 
hàng đầu là các bệnh không lây nhiễm (bệnh tim mạch, đái tháo 
đường và ung thư). Các bệnh này chiếm tới 46% tổng số ca tử 
vong do hậu quả rượu bia, tiếp theo là chấn thương (chủ yếu là tai 
nạn giao thông) và bệnh hệ tiêu hóa (xơ gan) (hình 5).43 

  

Hình 5.  Rượu bia và bệnh tật trên toàn cầu43  
 

Ung thư 
Bệnh tim mạch và đái tháo đường 
Rối loạn tâm - thần kinh 
Bệnh tiêu hóa 
Bệnh truyền nhiễm 
Tai nạn thương tích 
Chấn thương chủ đích 
Bệnh lý sơ sinh 

Tổng số 3,3 triệu người tử vong 

Nam: suy giảm khả năng tình 
dục. Nữ: nguy cơ sinh dị dạng 
bào thai, trẻ chậm phát triển, 
sinh non, trẻ nhẹ cân. 

Tình trạng lệ thuộc đồ 
uống có cồn 

Lão hóa sớm. Ảnh hưởng khứu giác 

Yếu cơ tim, suy tim. 
Thiếu máu. Giảm khả năng 

đông máu. Ung thư vú. 

Thiếu hụt vitamin. Chảy máu. 
Viêm dạ dày. Nôn. Tiêu 

chảy. Suy dinh dưỡng 

Viêm tụy 

Hung hăng. Cãi vã. Bạo lực. 
Trầm cảm. Căng thẳng 

Ung thư miệng và họng 

Cảm lạnh thường xuyên. Giảm 
đề kháng với nhiễm khuẩn.  
Gia tăng nguy cơ viêm phổi 

Tổn thương gan 

Run tay. Ngứa ngón tay. 
Tê tay. Đau dây thần kinh 

Loét 

Giảm cảm giác,  
dẫn đến té ngã 

Tê cứng, ngứa ngón chân. 
Đau dây thần kinh 
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Bằng chứng mới cũng cho thấy việc sử dụng rượu bia ở mức 
có hại góp phần tạo nên gánh nặng về sức khoẻ do các bệnh 
truyền nhiễm gây ra như bệnh lao, viêm phổi và HIV/AIDS.43 

Câu hỏi 14: tình hình b ệnh t ật, tử vong do r ượu bia t ại Việt 
Nam?  

Trả lời:  

Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm 
trọng của các bệnh không lây nhiễm. WHO ước tính năm 2012 cả 
nước ghi nhận 520.000 trường hợp tử vong do tất cả các nguyên 
nhân, trong đó tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 73%. 
Tử vong do bệnh tim mạch đứng hàng đầu với 33%, tiếp theo là 
ung thư 18%, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 7% và đái tháo đường 
là 3%.44 Rượu bia là một trong bốn yếu tố nguy cơ chủ yếu của 
bệnh không lây nhiễm nói trên. 

Năm 2008, các rối loạn do lạm dụng rượu bia nằm trong 10 
nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong ở 
nam giới, chiếm 5% tổng DALY. Năm 2012, 8,3% số trường hợp 
tử vong cả nước có liên quan đến việc sử dụng rượu bia.47 Theo 
nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu, rượu bia là yếu tố nguy 
cơ xếp thứ năm trong 15 nguy cơ sức khỏe hàng đầu tại Vi ệt 
Nam, là nguyên nhân liên quan đến chấn thương, tai nạn giao 
thông, rối loạn tâm thần và hành vi, xơ gan, bệnh tim mạch, ung 
thư, một số bệnh truyền nhiễm.15  

Câu hỏi 15:  các vấn đề xã hội liên quan s ử dụng rượu bia? 

Trả lời: 

Ngoài những tác hại đối với sức khỏe, rượu bia còn là căn 
nguyên của nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng khác như: bạo lực, 
mất trật tự an toàn xã hội, tội phạm, phân hóa xã hội.3   

Phân biệt đối xử 

Ở xã hội cấm sử dụng rượu bia (như đạo Hồi), người sử dụng 
bất kỳ mức nào cũng bị tẩy chay.  

Trong phần lớn các nền văn hóa chấp nhận việc sử dụng rượu 
bia, luôn có một ngưỡng nhất định mà nếu vượt quá, xã hội sẽ có 
những phản ứng tiêu cực. Người say rượu bia có thể mất việc làm 
hoặc phải đối mặt với các vấn đề trong quan hệ gia đình, bị phân 
biệt đối xử nặng nề, khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.15  

Giảm chức năng xã hội  

Nhiễm độc và nghiện rượu bia gây ảnh hưởng tới các chức 
năng xã hội của người uống: giảm khả năng lao động, học tập, 
ảnh hưởng chức năng làm chồng, làm cha, ảnh hưởng các mối 
quan hệ xã hội, tăng nguy cơ tội phạm, v.v. 

Báo cáo của WHO cho thấy rượu bia là nguyên nhân của 15-
20% các trường hợp vắng mặt, 40% tai nạn nơi làm việc ở Ấn Độ, 
30% các trường hợp vắng mặt và tai nạn nơi làm việc ở Costa 
Rica.32 

Bạo lực, tội phạm 

Bạo lực do rượu bia chiếm 47% số vụ bạo lực ở Anh và 63% 
ở Scotland; 33% và 51% số vụ bạo lực gia đình ở Ấn Độ và 
Nigeria.3 

19% các vụ tội phạm và 11% các hành vi chống đối xã hội ở 
Bắc Ireland có liên quan đến sử dụng rượu bia.14 

Tại Việt Nam:  

Bạo lực gia đình là một vấn đề xã hội đang bị lên án mạnh mẽ 
trong những năm gần đây. Nhiều vụ việc đáng tiếc xuất phát từ 
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việc sử dụng rượu bia, là nguyên nhân lớn nhất gây ra khoảng 
33,7% các vụ bạo lực gia đình.54 

Trẻ em cũng đang là nạn nhân trong việc sử dụng rượu bia 
của người lớn như bị xúc phạm, nhục mạ, mắng chửi (11,1%), bị 
bỏ mặc, thiếu sự chăm sóc bảo vệ của người lớn (6,5%), phải 
chứng kiến bạo lực nghiêm trọng trong gia đình (6,1%), bị đánh 
đập gây đau đớn về thể xác (3,8%) hoặc chịu ít nhất 1 trong 4 vấn 
đề nêu trên (13,8%), cao hơn các quốc gia khác như Úc (11,8%), 
Ai Len (11,1%), Thái Lan (13,1%).48 

Câu hỏi 16: gánh n ặng kinh t ế liên quan s ử dụng rượu bia? 

Trả lời: 

Sử dụng rượu bia có thể gây ra gánh nặng kinh tế đối với cá 
nhân, gia đình và toàn xã hội do liên quan đến các phí tổn về 
chăm sóc sức khỏe, giảm hoặc mất năng suất lao động và giải 
quyết các hậu quả xã hội khác.3 

Rượu bia lấy đi một nguồn tài chính rất quan trọng ở người 
nghèo, gia đình, cả xã hội nơi người đó sống và là nguyên nhân 
làm cho tình trạng nghèo đói thêm trầm trọng. 4,27 

Theo thống kê của WHO, phí tổn kinh tế do rượu bia chiếm 
từ 1,3% -12% GDP của mỗi quốc gia, trong đó chi phí gián tiếp 
để giải quyết hậu quả do rượu bia thường cao hơn so với chi phí 
trực tiếp (bảng 2).43 

 

 

 

 

Bảng 2.  Thiệt hại kinh tế do sử dụng rượu bia tại một số quốc gia39 

Quốc 
gia Canada Pháp Scotland M ỹ Hàn 

Quốc 
Thái 
Lan 

Năm 2002 1997 
2001-
2002 1998 2000 2006 

Dân số 
(triệu 

người) 
31,9 58,6 5,1 280,6 47,5 64,6 

GDP  929.912 1.301.087 133.719 8.587.884 760.549 604.575 

Tổng 
chi phí 
(triệu 
USD) 

13.406 22.506 1.813 234.854 24.914 7.903 

Chi 
phí/đầu 
người 

420 384 358 837 524 122 

Chi phí 
y tế 
trực 
tiếp 

3.045 3.592 162 29.855 1.516 344 

Chi phí  
pháp lý 

2.830 72 454 8.049  15 

Chi phí 
trực 
tiếp 
khác 

966 7.619 145 26.244 5.459 49 

Chi phí 
gián 
tiếp 
khác 

6.564 11.223 1.052 170.707 17.938 7.496 

Đức là quốc gia tiêu thụ chất có cồn đứng thứ 9 trên thế giới, 
thiệt hại do rượu bia khoảng 32 tỷ USD/năm (năm 2006), trong 
đó chi phí trực tiếp cho chăm sóc y tế là 9,4 tỷ USD.38 Thái Lan là 
quốc gia tiêu thụ chất có cồn ở mức trung bình, thiệt hại do rượu 
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bia năm 2006 là 1,99% GDP, gấp 2,4 lần nộp ngân sách từ thuế.20
 

Chi phí cho sử dụng rượu bia chiếm 11% chi tiêu hộ gia đình tại 
Rumani; 3-45% chi tiêu hộ gia đình tại Ấn Độ.46 

Tại Việt Nam:  

Năm 2012, chi phí kinh tế cho tiêu thụ bia gần 3 tỷ USD (2,8 
tỷ lít bia), ước tính gần bằng 3% số thu ngân sách của cả nước 
(chưa kể đến chi phí gián tiếp), gấp 3 lần mức đóng góp cho ngân 
sách nhà nước của ngành sản xuất rượu bia, nước giải khát (950 
triệu USD, tương đương 19.000 tỷ đồng).52  

Bên cạnh đó, tổn thất do bị xói mòn về văn hóa, lối sống, đạo 
đức và chất lượng giống nòi có nguyên nhân từ lạm dụng rượu bia 
là những gánh nặng xã hội nghiêm trọng không thể so sánh và rất 
khó lượng hóa. 

Bảng 3.  Tổng nộp ngân sách của sản xuất bia ở Việt Nam,  
2008-201252 

 Đơn vị: Tỷ đồng  

Nội dung Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Thuế xuất 
nhập khẩu 

139,6 237,8 189,0 236,7 321,1 

Thuế VAT 1.450,6 1.725,5 2.645,2 2.204,5 3.014,0 

Thuế tiêu 
thụ đặc biệt 7.749,5 8.438,6 9.297,2 8.067,1 12.987,4 

Thu khác 672,6 1.076,5 1.586,3 1.199,7 2.812,4 

Tổng cộng 10.012,3 11.478,4 13.717,7 11.708,0 19.134,9 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê  

Câu hỏi 17: ảnh hưởng của rượu bia đối với an toàn giao 
thông? 

Trả lời: 

Sử dụng rượu bia làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn do làm 
giảm khả năng phản ứng của cơ thể, hạn chế khả năng phối hợp 
động tác, giảm thị lực, hạn chế tầm nhìn, gây buồn ngủ. Nghiên 
cứu cho thấy người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong máu 
trên 50 mg/dl có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 40 lần so với người 
không sử dụng rượu bia.33 

Theo số liệu của WHO: tại các quốc gia thu nhập cao có 
khoảng 20% lái xe tử vong có lượng cồn trong máu vượt quá giới 
hạn cho phép, trong khi những quốc gia thu nhập thấp và trung 
bình có từ 33% - 69% lái xe tử vong, 8% - 29% lái xe bị các chấn 
thương do sử dụng rượu bia trước khi xảy ra tai nạn giao thông.33 

Câu hỏi 18: tình hình tai n ạn giao thông do s ử dụng rượu 
bia t ại Việt Nam? 

Trả lời: 

Rượu bia là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ 
tai nạn giao thông ở nam giới độ tuổi 15-49 tại Vi ệt Nam.15

 

Theo báo cáo của WHO (2014), tai nạn giao thông liên quan 
đến rượu bia ở nước này ước tính chiếm 36,2% ở nam giới và 
0,7% ở nữ giới.43  

Nghiên cứu của WHO trên 18.412 nạn nhân tai nạn giao 
thông nhập viện cho thấy nồng độ cồn trong máu cao hơn mức 
cho phép (> 50 mg/dl) ở người đi xe máy là 36%, ở người lái xe ô 
tô (> 0 mg/dl) là 66,8%.55 
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Phân tích số liệu điều tra quốc gia của 1.061 trường hợp tử 
vong do tai nạn giao thông tại Vi ệt Nam cho thấy 1/5 các trường 
hợp có nguyên nhân là sử dụng chất có cồn.2 Đáng nói, kết quả 
điều tra pháp y của Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức trên 
100 người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia 
cho thấy khoảng 59% nạn nhân trong độ tuổi 15-29 và 24% từ 30-
44 tuổi, 97% là nam giới và 82% nạn nhân có nồng độ cồn trong 
máu > 50mg/100ml máu. Đa số các vụ tai nạn giao thông liên 
quan đến rượu bia là nghiêm trọng, 68% nạn nhân có thời gian 
sống dưới 30 phút sau khi tai nạn xảy ra. 

Kết quả Điều tra quốc gia vị thành niên Việt Nam năm 2009 
cho thấy 20,8% nam vị thành niên đã lái xe sau uống rượu bia dẫn 
đến các chấn thương phải nghỉ học hoặc nghỉ lao động từ 1 tuần 
trở lên.53  

Theo cảnh báo của WHO, thiệt hại kinh tế do tai nạn giao 
thông liên quan đến rượu bia tại Vi ệt Nam là xấp xỉ 1 tỉ USD 
(năm 2010).42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN IV 

KIỂM SOÁT RƯỢU BIA TRÊN THẾ GIỚI 

Câu hỏi 19: các chi ến lược ki ểm soát r ượu bia? 

Trả lời: 

Sử dụng rượu bia là một trong 4 yếu tố nguy cơ gây bệnh 
không lây nhiễm, bao gồm cả hút thuốc lá, dinh dưỡng không hợp 
lý và thiếu vận động thể lực.  

Trước những tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng rượu bia 
(xem thêm câu hỏi 12), Đại hội đồng Y tế thế giới kêu gọi các 
quốc gia xây dựng và thực thi chính sách để giảm tác hại do sử 
dụng đồ uống có cồn (năm 1979, 1983, 2005) và gần đây là Chiến 
lược toàn cầu kiểm soát tác hại do sử dụng đồ uống có cồn được 
thông qua năm 2010.35 

Một trong 9 mục tiêu tự nguyện toàn cầu về phòng, chống 
bệnh không lây nhiễm đã được các quốc gia cam kết thực hiện là 
đến năm 2025 giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu bia ở mức có hại so 
với hiện nay.41  

Câu hỏi 20: các l ĩnh vực can thi ệp để giảm tác h ại của 
rượu bia? 

Trả lời: 

Chiến lược toàn cầu kiểm soát tác hại do sử dụng rượu bia đã 
xác nhận mối liên quan chặt chẽ giữa sử dụng chất có cồn ở mức 
có hại và phát triển kinh tế, xã hội. Chiến lược đưa ra danh mục 
10 lĩnh vực lựa chọn can thiệp nhằm giảm tác hại do tiêu thụ đồ 
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uống có cồn (gồm rượu bia và đồ uống có cồn khác) để làm cơ sở 
cho các quốc gia ban hành chính sách phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh về tôn giáo, văn hóa, các vấn đề ưu tiên về sức khoẻ cộng 
đồng, nguồn lực, năng lực và khả năng của mỗi quốc gia.  

10 lĩnh vực lựa chọn can thiệp gồm: 

1. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao nhận thức và cam kết thực thi 

2. Can thiệp của ngành y tế 

3. Hành động của cộng đồng 

4. Thực thi các chính sách phòng chống uống rượu bia và lái xe 

5. Kiểm soát sự sẵn có của rượu bia 

6. Kiểm soát quảng cáo, tiếp thị rượu bia 

7. Chính sách giá 

8. Giảm thiểu hậu quả của việc uống và nhiễm độc do rượu 
bia 

9. Giảm thiểu tác động của rượu bia không được kiểm soát 
lên sức khỏe cộng đồng 

10. Theo dõi và giám sát. 

Câu hỏi 21: quy định nồng độ cồn đối với lái xe? 

Trả lời: 

Theo báo cáo toàn cầu về thực trạng sử dụng rượu bia và sức 
khoẻ của WHO năm 2014:43 có 159 quốc gia có quy định nồng độ 
cồn đối với lái xe, trong đó 61 quốc gia quy định mức 50 mg/dl; 
46 quốc gia quy định mức 80 mg/dl. 

Vì rượu bia ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện 
giao thông nên hầu hết quốc gia chỉ cho phép một lượng cồn tối 
thiểu trong máu hay trong khí thở của người điều khiển phương 
tiện giao thông. Ví dụ, tại Áo cho phép nồng độ cồn trong máu là 
0,01% đối với lái xe tải và xe buýt; 0,05% cho người lái xe ô tô 
và xe máy; Đức là 0,05% cồn trong máu hoặc 0,25 mg/l khí thở. 
Một số quốc gia khác như Hungary, Croatia, Bulgari tuyệt đối 
không cho phép có cồn trong máu khi lái xe.33 

 

Hình 6.  Hạn chế nồng độ cồn trong máu, năm 2012 (177 quốc gia) 43 

Câu hỏi 22: quy định gi ờ bán và điểm bán rượu bia? 

Trả lời: 

Chính sách kiểm soát  giờ bán, ngày bán và địa điểm bán là 
các biện pháp được chứng minh có hiệu quả cao trong kiểm soát 
tiêu thụ rượu bia. 

Hiện nay 168 quốc gia trên thế giới đã có các quy định để kiểm 
soát sự sẵn có của rượu bia, bao gồm quy định về điểm bán uống tại 
chỗ, điểm bán mua mang đi, ngày được bán tùy thuộc vào loại đồ 
uống. Trên 50% số quốc gia có quy định về giờ mở cửa.  

S
ố 
qu

ốc
 g
ia
 

Dân số chung  
Người trẻ tuổi 
Lái xe chuyên nghiệp 

       Nồng độ cồn = 0           0,01-0,04%              0,05-0,07%               0,08-0,15%          Không quy định  
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Đa số các quốc gia (136/169 nước báo cáo) áp dụng việc cấp 
phép đối với bán lẻ rượu bia. Việc bán rượu bia sẽ bị cấm trừ khi 
được cấp phép chuyên bán rượu bia. Loại cấp phép có thể là cho 
bán không uống tại chỗ (mang đi), bán để uống tại chỗ và tại một 
số các sự kiện đặc biệt. Cấp phép cũng bao gồm các điều kiện về 
giờ kinh doanh, đối tượng không được bán hoặc phục vụ (trẻ vị 
thành niên và người say rượu), hạn chế về độ tuổi, v.v. 

Ở Mỹ, Canada, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi, chính 
phủ độc quyền về sản xuất và kinh doanh rượu bia đã chứng minh 
có hiệu quả trong việc giảm tác hại của rượu bia nếu được quản lý 
(số điểm bán, giờ bán ít hơn, giá cao hơn).  

Bảng 4.  Số quốc gia quy định về mật độ điểm bán, giờ bán, ngày bán, 
sử dụng tại chỗ và không sử dụng tại chỗ 43  

 Sử dụng tại chỗ  Không s ử dụng tại chỗ 

 Bia Rượu 
vang 

Rượu 
mạnh  Bia Rượu 

vang 
Rượu 
mạnh 

Mật độ 43 43 43  41 43 43 

Giờ bán 87 87 90  73 75 77 

Ngày bán 39 39 39  46 47 47 

Câu hỏi 23: quy định về tuổi được phép s ử dụng rượu bia? 

Trả lời: 

Căn cứ đưa ra quy định về tuổi được phép sử dụng rượu bia 
là dựa trên bằng chứng về tác hại của rượu bia đối với độ tuổi trẻ 
(xem thêm câu hỏi 10). Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy những 
người trẻ tuổi bắt đầu uống rượu trước tuổi 15 thì về sau có thể 
phát sinh các vấn đề về rượu bia cao gấp 5 lần những người đến 
21 tuổi mới uống. Những hậu quả đó là: khả năng nghiện rượu 

cao gấp 4 lần, khả năng tham gia bạo lực cao gấp 6 lần, nguy cơ 
tai nạn giao thông cao gấp hơn 6 lần, chấn thương gấp gần 5 lần 
sau uống rượu bia.12 

Số liệu báo cáo toàn cầu về rượu bia và sức khỏe của WHO 
năm 2012 cho thấy hầu hết các quốc gia quy định cấm bán rượu 
bia cho người ≤ 18 tuổi. Trong số 166 quốc gia có báo cáo, 115 
nước giới hạn tuổi được mua rượu bia là 18, có 15 nước giới hạn 
ở 16 tuổi; 7 nước giới hạn ở 20 tuổi và 14 nước giới hạn tuổi mua 
rượu bia là từ 21 tuổi (hình 7). 

 

Hình 7.  Quy định độ tuổi sử dụng rượu bia, năm 2012 (166 quốc gia) 

Câu hỏi 24: mục đích và l ợi ích c ủa việc tăng thu ế đối với 
rượu bia là gì? 

Trả lời: 

Theo khuyến cáo của WHO, chính sách thuế là một trong các 
biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát tác hại của rượu bia, giảm 
gánh nặng bệnh tật và tử vong do rượu bia gây ra.35 

Bia 

Rượu 
Rượu mạnh 

S
ố 

qu
ốc

 g
ia

 

                      Không giới hạn        10            16           17              18               19                 20               21    độ tuổi                                                                                                                
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Khi giá của rượu bia tăng lên, lượng tiêu thụ và tác hại cũng 
sẽ giảm. Ngay cả những người uống nhiều hoặc lệ thuộc vào rượu 
bia cũng sẽ giảm lượng uống khi giá tăng lên.1 

Nghiên cứu tại nhiều quốc gia, qua các giai đoạn, đã chỉ ra 
rằng rượu bia có độ giãn cầu theo giá thấp, nghĩa là tăng giá rượu 
bia có tác dụng giảm tiêu dùng nhưng mức giảm tiêu dùng thấp 
hơn mức tăng giá. Tăng thuế để tăng giá các mặt hàng rượu bia 
làm giảm tiêu dùng, giảm tử vong, bệnh tật liên quan đến rượu 
bia, giảm chi phí y tế, cải thiện hiệu quả làm việc, giảm hậu quả 
về mặt xã hội của lạm dụng rượu bia và tăng thu ngân sách cho 
Chính phủ. Đây là chính sách hai bên (Nhà nước và người dân) 
cùng hưởng lợi. 

Một nghiên cứu tập hợp kết quả của 72 bài báo, báo cáo được 
công bố trước tháng 7/2005 về đánh giá hiệu quả của chính sách 
thuế và giá trong việc giảm tác hại của sử dụng rượu bia đã chỉ ra: 6 

− Có mối liên quan ngược chiều của giá và mức tiêu thụ 
rượu bia, nghĩa là giá cao hơn thì mức tiêu thụ thấp hơn. Độ giãn 
cầu theo giá dao động từ -0,5 đối với các sản phẩm bia đến -0,79% 
các sản phẩm rượu (nghĩa là tăng giá 10% sẽ làm giảm 5% mức 
tiêu thụ bia và 7,9% mức tiêu thụ rượu).  

− Mức giá hoặc thuế cao có liên quan với tỷ lệ sử dụng 
rượu bia thấp ở người trẻ tuổi. Tăng giá 10% làm giảm 2,9% tỷ lệ 
uống rượu chung ở học sinh cấp 3; 5,3% sử dụng rượu bia ở mức 
quá độ ở nhóm người 16 - 21 tuổi; giảm 9,5% tỷ lệ uống say ở nữ 
giới và 35,4% tỷ lệ uống say ở nam giới. Mối liên quan giữa giá và 
tình trạng uống quá mức cũng tìm thấy ở quần thể chung và người 
trưởng thành. 

− Thuế và giá càng cao, tình trạng tai nạn và tử vong do 
tai nạn giao thông càng thấp và ngược lại. Mối liên quan của yếu 
tố giá mạnh hơn mối liên quan của yếu tố thuế.  

− Giá rượu bia có mối liên hệ ngược chiều với tử vong 
không do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong do xơ gan, ung 
thư và tự tử. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng 1$ thuế rượu bia 
làm giảm 5,4% số ca tử vong do xơ gan.  

Một nghiên cứu khác của A.Wagenar năm 2010 xem xét 340 
số liệu và kết quả đăng tải trên 50 bài báo được công bố từ các 
nghiên cứu ở Canada, Mỹ và một số quốc gia châu Âu qua nhiều 
thập kỷ đã chỉ ra rằng giá và thuế có tác động rất rõ rệt làm giảm 
nguy cơ bệnh tật và tử vong, bạo lực, tai nạn giao thông do lái xe 
say rượu, tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục và các hành vi 
tình dục nguy cơ cao, tội phạm và việc sử dụng ma túy, ngay cả khi 
các tác động này, vì nhiều lý do, đã bị đánh giá thấp hơn thực tế. 29 

Câu hỏi 25: chính sách giá và thu ế để giảm tiêu th ụ rượu 
bia? 

Trả lời: 

Tiêu thụ rượu bia gia tăng có một phần nguyên nhân quan 
trọng là do sức mua của người tiêu dùng gia tăng do giá thực của 
rượu bia giảm trong khi thu nhập tăng (giá thực là giá đã điều 
chỉnh theo lạm phát). Để giảm hoặc giữ mức tiêu dùng rượu bia 
ổn định cần nhiều biện pháp phối hợp, trong đó biện pháp giá và 
thuế rất quan trọng.35,43 

− Thuế rượu bia cần được điều chỉnh định kỳ sao cho mức 
tăng của giá thực rượu bia do tăng thuế theo kịp hoặc tăng nhanh 
hơn mức tăng của thu nhập bình quân đầu người nhằm duy trì ổn 
định hoặc giảm sức mua rượu bia. 

− Cần quản lý và áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cho tất cả sản 
phẩm rượu bia. 

− Cần phải cấm hoặc hạn chế sử dụng biện pháp khuyến mại 
liên quan đến giá trực tiếp hoặc gián tiếp như bán giảm giá, bán sản 
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phẩm với giá thấp hơn chi phí hoặc tặng thêm sản phẩm khi mua số 
lượng lớn hoặc bán kèm sản phẩm khuyến mại, v.v. 

− Nghiên cứu áp dụng giá bán tối thiểu cho các sản phẩm 
rượu bia để đảm bảo không có những sản phẩm bán với giá quá rẻ 
vì khi Chính phủ áp dụng biện pháp tăng thuế, người tiêu dùng có 
xu hướng chuyển sang sử dụng rượu bia không chính thống (tự sản 
xuất) và lúc đó khó kiểm soát. Để chính sách giá có hiệu quả thì 
Nhà nước cần kiểm soát được việc tiêu thụ rượu bia lậu. 

Theo báo cáo rượu bia và sức khỏe toàn cầu năm 2014 của 
WHO, 165 quốc gia có chính sách điều chỉnh giá bán, trên 90% 
các quốc gia áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia.43 Tuy 
nhiên, mới chỉ có một số nước áp dụng các chính sách khác như 
điều chỉnh thuế theo mức lạm phát và mức tăng thu nhập đầu 
người, áp dụng giá bán tối thiểu., v.v. 

Câu hỏi 26: qu ảng cáo, khuy ến mại ảnh hưởng th ế nào đến 
hành vi s ử dụng rượu bia? 

Trả lời: 

Kết quả đồng nhất từ nhiều nghiên cứu cho thấy quảng cáo 
rượu bia thúc đẩy việc bắt đầu sử dụng ở người trẻ và làm gia 
tăng mức độ tiêu thụ rượu bia. Dưới đây là kết quả từ một số 
nghiên cứu: 

a. Quảng cáo rượu bia thúc đẩy sử dụng rượu bia lần đầu 

Đối với việc quảng cáo trên thông tin đại chúng và khuyến 
mại sản phẩm: nguy cơ bắt đầu sử dụng rượu bia ở lớp 7 tăng 
19% nếu như ở lớp 6 trẻ có tiếp xúc với quảng cáo bia trên kênh 
thể thao TV; tăng 13% nếu như trẻ có tiếp xúc với quảng cáo bia 
trên các kênh truyền hình khác; tăng 17% nếu trẻ có tiếp xúc với 
quảng cáo bia trên radio; và gia tăng tới 76% nếu trẻ có sở hữu 
sản phẩm khuyến mại của hãng bia ở lớp 6 (Nghiên cứu ở Mỹ 
trên 1.786 học sinh).22 

Về tác động của sản phẩm khuyến mại: những học sinh có 
các sản phẩm khuyến mại của hãng rượu bia (chủ yếu là các sản 
phẩm may mặc như áo thun hoặc mũ) có khả năng bắt đầu sử 
dụng rượu bia cao gấp 1,5 lần so với những học sinh không có 
(Nghiên cứu tại 15 trường trung học ở Bắc New England).19 

Việc quảng cáo rượu bia thông qua các sự kiện thể thao, âm 
nhạc cũng ảnh hưởng lớn đến trẻ em: các em học sinh lớp 7 chưa 
từng uống rượu bia có tiếp xúc với quầy bán rượu bia ở các sự 
kiện thể thao hoặc âm nhạc làm gia tăng 42% khả năng bắt đầu sử 
dụng rượu bia ở lớp 9 (Nghiên cứu 3.111 học sinh ở Mỹ từ lớp 7 
đến năm lớp 9).7  

Đối với phim ảnh, các nghiên cứu cho thấy trẻ 10-16 tuổi tiếp 
xúc với các bộ phim có hình ảnh sử dụng rượu bia càng nhiều, 
nguy cơ bắt đầu uống rượu bia tăng 42% -100%, nguy cơ uống 
say cũng tăng từ 44% - 123% tùy theo mức độ tiếp xúc.23 

b. Quảng cáo làm gia tăng mức độ tiêu thụ rượu bia  

Quảng cáo làm tăng tiêu thụ rượu bia, đặc biệt là giới trẻ: 
người dưới 21 tuổi tiếp xúc càng nhiều với quảng cáo rượu bia thì 
mức độ tiêu thụ rượu bia càng lớn. Cụ thể, mỗi lần tiếp xúc với 
quảng cáo rượu bia làm tăng 1% lượng tiêu thụ rượu bia. Thanh 
thiếu niên ở các thị trường có mức đầu tư cho quảng cáo rượu bia 
cao thì tiêu thụ rượu bia càng nhiều: cứ tăng một đô la theo đầu 
người cho việc quảng cáo rượu bia làm tăng 2,8% lượng tiêu thụ 
rượu bia (Nghiên cứu trên người 15-26 tuổi thuộc 24 vùng địa lý 
ở Mỹ).28  

Khi nam giới 18-29 tuổi được xem phiên bản gốc của bộ 
phim có những hình ảnh sử dụng rượu bia thì mức tiêu thụ rượu 
bia tăng gấp 2 lần so với những nam giới chỉ được xem phiên bản 
kiểm duyệt của chính bộ phim đó đã gỡ bỏ những hình ảnh sử 
dụng rượu bia.16  
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Câu hỏi 27: hi ệu quả của quy định cấm quảng cáo r ượu bia 
trong vi ệc gi ảm tác h ại của rượu bia? 

Trả lời: 

Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy kiểm soát quảng cáo, 
khuyến mại rượu bia là một biện pháp hiệu quả cao làm giảm tiêu 
thụ rượu bia, giảm tai nạn giao thông, giảm gánh nặng bệnh tật do 
sử dụng rượu bia. Dưới đây là kết quả từ một số nghiên cứu: 

a. Hạn chế quảng cáo rượu bia làm giảm tiêu thụ rượu bia 

Thêm mỗi lệnh cấm quảng cáo bia hoặc rượu trên truyền hình, 
phát thanh hoặc báo in làm giảm 5% tiêu thụ rượu bia; thêm mỗi 
lệnh cấm quảng cáo cả bia và rượu sẽ làm giảm 8% tiêu thụ rượu bia 
(Nghiên cứu sử dụng số liệu của 20 quốc gia qua 25 năm).10 

Tương tự, phân tích dữ liệu điều tra quốc gia Mỹ cho thấy: 
một lệnh cấm toàn bộ quảng cáo bia và rượu trên 5 kênh truyền 
thông ở Mỹ gồm kênh thể thao tivi, kênh radio thể thao, quảng 
cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo và tạp chí, sẽ giảm 24% tỷ lệ 
thanh thiếu niên sử dụng bia hàng tháng, giảm 42% tỷ lệ thanh 
thiếu niên say rượu bia hàng tháng.11 

b. Hạn chế quảng cáo rượu bia làm giảm tai nạn giao thông 
do sử dụng rượu bia 

Những quốc gia cấm quảng cáo rượu mạnh trên truyền hình 
và đài phát thanh có tỷ lệ tiêu thụ rượu bia thấp hơn 16% và tỷ lệ 
tử vong do tai nạn giao thông thấp hơn 10% so với quốc gia 
không cấm; những quốc gia cấm quảng cáo cả bia và rượu trên 
truyền hình và phát thanh có tỷ lệ tiêu thụ rượu bia thấp hơn 11% 
và tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thấp hơn 23% so với quốc gia chỉ 
cấm quảng cáo rượu mạnh (nghiên cứu phân tích dữ liệu của 17 
quốc gia qua 13 năm).8  

Nếu chỉ cấm quảng cáo bia và rượu trên truyền hình (mà 
không cấm trên radio, báo in và quảng cáo ngoài trời) thì cũng 
cứu sống 2.000 đến 3.000 người mỗi năm tránh khỏi tử vong do 
tai nạn giao thông; nếu loại bỏ việc giảm trừ thuế với các quảng 
cáo bia và rượu sẽ làm giảm 27% quảng cáo bia và rượu, giảm 
2.300 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm và tăng 
ngân sách 336 tỷ USD mỗi năm doanh thu thuế mới (nghiên cứu 
phân tích dữ liệu điều tra 75 thị trường quảng cáo ở Mỹ trong 
vòng 3 năm).9  

c. Hạn chế quảng cáo rượu bia làm giảm gánh nặng bệnh tật 
do rượu bia 

Nếu áp dụng một lệnh cấm hoàn toàn quảng cáo bia và rượu 
ở Mỹ sẽ giảm 7.609 trường hợp tử vong liên quan đến rượu bia và 
giảm 16,4% số năm sống bị mất do tác hại của rượu bia (nghiên 
cứu trên quần thể gần 4 triệu người Mỹ tuổi 20).13 

d. Hạn chế quảng cáo rượu bia là biện pháp có chi phí-hiệu 
quả cao 

Châu Âu: một đánh giá toàn diện của Liên minh châu Âu đã 
cho thấy cấm quảng cáo rượu bia là một trong ba biện pháp có chi 
phí - hiệu quả cao nhất trong giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong 
do rượu bia (cùng với các biện pháp về thuế và kiểm soát điểm 
bán). Ước tính, 1 lệnh cấm quảng cáo rượu bia trên toàn bộ châu 
Âu sẽ ngăn ngừa 5% bệnh tật liên quan đến rượu bia với mức chi 
phí thấp nhất so với chi phí thực hiện các chính sách khác.21 

Châu Úc: cấm toàn bộ quảng cáo rượu bia là 1 trong 2 biện 
pháp có chi phí-hiệu quả cao nhất để giảm tác hại của rượu bia ở 
Úc, cùng với biện pháp tăng thuế (nghiên cứu áp dụng khung 
đánh giá chi phí-hiệu quả của WHO).5 
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Ở Mỹ: cấm quảng cáo và tăng thuế rượu bia là 2 biện pháp 
hiệu quả nhất trong giảm tác hại của sử dụng rượu bia. Nếu các 
biện pháp này không được thực thi, ước tính 55.259 trường hợp tử 
vong do các vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu bia gây ra trong 
4 triệu người Mỹ lứa tuổi 20 (nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra 
quốc gia Mỹ).13   

Câu hỏi 28: Tổ chức Y tế thế giới khuy ến cáo v ề kiểm soát 
quảng cáo, khuy ến mại và tài tr ợ của ngành r ượu bia? 

Trả lời: 

Chính sách kiểm soát quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của 
ngành rượu bia là một trong số các biện pháp hiệu quả nhất để 
kiểm soát tác hại của rượu bia. 

Theo WHO, việc kiểm soát tiếp thị và quảng cáo cần bao 
gồm các quy định về: 

− Kiểm soát nội dung và mức độ quảng cáo; 

− Kiểm soát quảng cáo trực tiếp và gián tiếp trên một số hay 
toàn bộ các phương tiện truyền thông đại chúng; 

− Kiểm soát hoạt động tài trợ có tác động khuyến khích tiêu 
dùng (các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật, âm 
nhạc, v.v); 

− Kiểm soát hoặc cấm hoàn toàn quảng cáo hướng đến thanh 
thiếu niên; 

− Kiểm soát kỹ thuật và các hình thức tiếp thị mới. 

 

 

Câu hỏi 29: chính sách ki ểm soát qu ảng cáo, khuy ến mại 
của ngành r ượu bia trên th ế giới? 

Trả lời: 

Theo báo cáo toàn cầu về rượu bia và sức khỏe của WHO 
năm 2014: 

Đối với kiểm soát quảng cáo bia: trong 166 quốc gia báo 
cáo, có 10% các quốc gia có chính sách cấm quảng cáo trên toàn 
bộ các phương tiện truyền thông;  39,6% các quốc gia không có 
quy định cấm; còn lại là có quy định cấm một phần hoặc toàn bộ 
(hình 8). 

                       

 

Hình 8.  Hạn chế quảng cáo bia theo quốc gia,  
năm 2012 (166 quốc gia)43  
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Đối với tài trợ của hãng bia, có 24% các quốc gia có chính sách 
cấm một phần hoặc toàn bộ tài trợ cho các sự kiện và hoạt động thể 
thao, trong khi đó 64,6% các quốc gia chưa có quy định.43 

Về chính sách khuyến mại giá sản phẩm của các nhà bán lẻ 
(bia), có 23,7% các quốc gia quy định cấm khuyến mại giá một 
phần hoặc toàn bộ. 

Câu hỏi 30: kinh nghi ệm ki ểm soát qu ảng cáo r ượu bia t ại 
một số quốc gia? 

Trả lời: 

Quốc gia Quy định về kiểm soát qu ảng cáo r ượu bia 

Pháp Kênh truyền thông bị cấm: truyền hình, rạp chiếu phim; đài 
phát thanh từ 5 giờ chiều tới 12 giờ đêm; cấm quảng cáo 
hướng tới thanh thiếu niên. 

Nội dung quảng cáo: chỉ liên quan đến chất lượng sản phẩm 
như độ cồn, nguồn gốc, thành phần, phương pháp sản xuất, 
tên và địa chỉ nhà sản xuất. 

Cảnh báo sức khỏe: áp dụng trên tất cả quảng cáo. 

Cấm tài trợ: các sự kiện văn hóa hoặc thể thao. 

Latvia Quảng cáo rượu bia được quy định tại 03 luật: Luật quảng cáo 
(2011), Luật xử lý rượu bia (2010) và Luật về truyền thông 
điện tử (2010). 

Quảng cáo rượu bia phải bao gồm các thông tin cảnh báo tác 
động tiêu cực của việc sử dụng rượu bia. 

Cấm tài trợ các sự kiện vui chơi giải trí cho trẻ em và sự kiện 
thể thao nếu thông tin tài trợ liên quan đến rượu bia.  

Kênh truyền thông bị cấm: truyền hình, phát thanh; trang bìa 
của báo, tạp chí, sách; bưu thiếp, phong bì, tem thư. 

Địa điểm quảng cáo bị cấm: các cơ sở giáo dục, y tế; trong và 
ngoài các phương tiện giao thông công cộng. 

Nội dung quảng cáo bị cấm: nhằm vào trẻ em và vị thành niên 
dưới 18 tuổi; sử dụng hình ảnh các vận động viên, bác sỹ, 
chính trị gia hoặc người nổi tiếng; gây hiểu lầm về rượu bia.  

Thái Lan Về quảng cáo:  

Không được quảng cáo làm tăng mức chất lượng của rượu 
bia hoặc khuyến khích mọi người sử dụng rượu bia trực tiếp 
hoặc gián tiếp. 

Không trưng bày hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì sản 
phẩm. 

Quảng cáo rượu bia trên truyền hình phải sau 10 giờ tối. 

Về khuy ến mại: 

Cấm giảm giá cho mục đích khuyến mại. 

Cấm cung cấp hoặc đề xuất cung cấp quyền tham dự cuộc thi 
hoặc buổi trình diễn hoặc giành một số phần thưởng hoặc bất 
kỳ đặc quyền nào có lợi cho người mua rượu bia. 

Cấm đổi vỏ, nhãn hoặc bất cứ vật gì liên quan đến rượu bia để 
lấy bất kỳ thứ gì.  

Malaysia - Kênh truyền thông bị cấm: truyền hình, phát thanh; pano, áp 
phích. 

- Nội dung quảng cáo bị cấm:  

Hướng đến thanh thiếu niên. 

Ngụ ý rượu bia giúp vượt qua buồn chán, cô đơn hoặc nâng 
cao tinh thần, thể chất, sự hấp dẫn, tình dục, thành tích thể 
thao hay thành công. 

Mô tả sử dụng rượu bia gắn với hoạt động hoặc nơi sử dụng 
không an toàn như lái xe, điều khiển máy móc, v.v. 
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PHẦN V 

KIỂM SOÁT RƯỢU BIA TẠI VIỆT NAM 

 
Câu hỏi 31: Vi ệt Nam đã có chính sách gì để kiểm soát 
rượu bia? 

Trả lời:  

Trên cơ sở Chiến lược toàn cầu giảm tác hại do sử dụng rượu 
bia của WHO, ngày 12/02/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ 
uống có cồn đến năm 2020 tại Quyết định số 244/QĐ-TTg. Sự ra 
đời của Chính sách quốc gia thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ 
của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống tác hại của rượu bia và 
đồ uống có cồn khác. Chính sách quốc gia xác định những định 
hướng chung, tạo nên sự đồng bộ trong các quy định thuộc mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội về phòng, chống tác hại của sử dụng 
rượu bia, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.  

Chính sách đã nêu rõ quan điểm của Chính phủ Việt Nam đối 
với sức khoẻ nhân dân, gồm các nội dung: 

1. Lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác gây tác hại đến 
sức khoẻ của người sử dụng, đến gia đình, cộng đồng và kinh tế-
xã hội; Nhà nước không khuyến khích người tiêu dùng sử dụng 
rượu bia và đồ uống có cồn khác. 

2. Mọi người có quyền được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bởi tác 
hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác. 

3. Thông tin, giáo dục truyền thông là biện pháp quan trọng 
để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lạm dụng 
rượu bia và đồ uống có cồn khác. 

4. Kiểm soát toàn diện, đồng bộ đối với sản xuất, kinh doanh, 
sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác phù hợp với yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tập quán văn hoá truyền 
thống để phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia, đồ uống có 
cồn khác và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

5. Tham gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và 
đồ uống có cồn khác là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và 
doanh nghiệp cá nhân. 

Câu hỏi 32: quy định về sản xuất, kinh doanh r ượu bia t ại 
Việt Nam? 

Trả lời: 

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định như sau: 

a. Nguyên tắc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu: 

− Rượu thuộc nhóm hàng hoá Nhà nước hạn chế kinh doanh. 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (phân phối, 
bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép (trừ trường hợp sản xuất rượu 
thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu 
để chế biến lại). 

− Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu phải tuân thủ quy 
định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

− Nhà nước thống nhất quản lý đối với hoạt động đầu tư, sản 
xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, ghi nhãn quảng cáo, chất 
lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, phòng chống cháy nổ trong 
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sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản 
xuất, kinh doanh rượu. 

− Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu thuốc ngoài 
việc thực hiện các quy định của Nghị định này phải thực hiện các 
quy định khác liên quan. 

a. Nghị định cũng quy định điều kiện cấp giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và 
điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. 

b. Nhãn hàng hoá sản phẩm rượu:  

− Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Vi ệt Nam khi có nhãn 
hàng hoá theo quy định của pháp luật.  

− Sản phẩm rượu tiêu thụ tại Việt Nam phải thực hiện ghi 
nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá thực 
phẩm. 

c. Tem sản phẩm rượu:  

Sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và sản phẩm 
rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Vi ệt Nam phải dán tem trên bao bì 
sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính (trừ trường hợp sản 
xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản 
xuất rượu để chế biến lại rượu). 

Câu hỏi 33: ki ểm soát r ượu bia t ại Việt Nam liên quan đến 
chính sách thu ế? 

Trả lời: 

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia được quy định tại Luật 
Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008: 

 

TT Mặt hàng Thu ế suất (%) 

1 Rượu  

 a) Rượu từ 20 độ trở lên  

 Từ ngày 01/01/2010-31/12/2012 45 

 Từ ngày 01/01/2013 50 

 b) Rượu dưới 20 độ 25 

2 Bia  

 Từ ngày 01/01/2010-31/12/2012 45 

 Từ ngày 01/01/2013 50 

Ngày 26/11/2014 thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia đã 
thay đổi và được quy định tại Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 
27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 như sau: 

TT Mặt hàng Thu ế suất (%) 

1 Rượu  

 a) Rượu từ 20 độ trở lên  

 Từ ngày 01/01/2016-31/12/2016 55 

 Từ ngày 01/01/2017-31/12/2017 60 

 Từ ngày 01/01/2018 65 

 b) Rượu dưới 20 độ  

 Từ ngày 01/01/2016-31/12/2017 30 

 Từ ngày 01/01/2018 35 

2 Bia  

 Từ ngày 01/01/2016-31/12/2016 55 

 Từ ngày 01/01/2017-31/12/2017 60 

 Từ ngày 01/01/2018 65 

Như vậy trong suốt thời gian từ 2010 đến năm 2016, thuế của 
các sản phẩm rượu bia chỉ tăng khoảng 10%, nghĩa là trung bình 
thuế chỉ tăng chưa đến 2% mỗi năm.  
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Câu hỏi 34: quy định hi ện hành c ủa pháp lu ật Việt Nam về 
quảng cáo, khuy ến mại, tài tr ợ rượu bia? 

Trả lời: 

a. Cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên  

(Khoản 3 Điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012). 

b. Cấm sử dụng: 

− Rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi. 

− Thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại 
dưới mọi hình thức. 

(Khoản 3, khoản 4 Điều 100 Luật Thương mại năm 2005). 

c. Cấm: 

− Quảng cáo, khuyến mại sản phẩm rượu trái quy định của 
pháp luật. 

− Tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi 
giải trí, chăm sóc sức khỏe, hoạt động xã hội khác có gắn với quảng 
cáo các sản phẩm rượu. 

(Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu). 

Tuy nhiên, việc khuyến mại, tài trợ của doanh nghiệp rượu 
bia chưa được quy định. 

Câu hỏi 35: quy định của pháp lu ật Việt Nam về nồng độ 
cồn trong máu và khí th ở khi điều khi ển phương ti ện cơ 
giới đường bộ? 

Trả lời: 

Điều 8 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 
13/11/2008 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: 

a. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường 
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

b. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ 
cồn vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở. 

Câu hỏi 36: xử phạt thế nào khi s ử dụng rượu bia tham gia 
giao thông? 

Trả lời: 

Điều 5. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và đường sắt: xử phạt người điều khiển, 
người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm 
quy tắc giao thông đường bộ liên quan đến hành vi điều khiển xe 
trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn:  

Nồng độ cồn trong máu < 50mg/100ml 

− Phạt 2- 3 triệu đồng 

− Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01 tháng 

− Tạm giữ phương tiện 07 ngày. 

Nồng độ cồn trong máu > 50mg/100ml đến 80mg/100ml 

− Phạt từ 7- 8 triệu đồng 

− Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng  

− Tạm giữ phương tiện 07 ngày. 

Nồng độ cồn trong máu > 80mg/100ml 

− Phạt từ 10- 15 triệu đồng 

− Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng  

− Tạm giữ phương tiện 07 ngày. 
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Điều 6. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và đường sắt: xử phạt người điều khiển, 
người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các 
loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi 
phạm quy tắc giao thông đường bộ liên quan đến hành vi điều 
khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn: 

Nồng độ cồn trong máu từ 50mg/100ml đến 80mg/100ml 

− Phạt đến 1 triệu đồng 

− Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01- 02 tháng  

− Tạm giữ phương tiện 07 ngày. 

Nồng độ cồn trong máu > 80mg/100ml 

− Phạt đến 3 triệu đồng 

− Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng  

− Tạm giữ phương tiện 07 ngày. 
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