
NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI DÂN  
VÀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT, PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI  

THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

STATISTICAL RESEARCH OF TOBACCO USAGE OF THE CITIZENS AND RECOMMEND  
MEASURES TO CONTROL AND PREVENT THE HARMS  

OF TOBACCO AT DANANG CITY  

 Tác giả: Nguyễn Bá Thế, Ngô Tân 
 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; ngbathe@gmail.com; ngotan007@gmail.com  
 

Tóm tắt: 
 

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn 
mãn tính và 25% ca bệnh tim thiếu máu cục bộ [8]. Ước tính ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 
40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc. Mặc dù đã có sự cam kết của chính phủ 
đối với vấn đề kiểm soát thuốc lá và đặc biệt là đã có luật phòng, chống tác hại hút thuốc, nhưng 
hiệu lực và sự tuân thủ vẫn còn yếu. Bài báo sử dụng các phương pháp thống kê mô tả và thống 
kê suy diễn như phân tích phương sai, kiểm định thống kê để đánh giá thực trạng sử dụng thuốc 
lá của người dân tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề xuất các giải pháp kiểm soát và phòng 
chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng.   
            

         Từ khóa: Hút thuốc; Tác hại thuốc lá; Thống kê; Kiểm định giả thuyết; Phân tích phương 
sai (ANOVA); Giải pháp; Đà Nẵng.  

  

Abstract: 
 

Smoking is the cause of 90% of lung cancer cases, 75% of cases of chronic obstructive 
pulmonary disease and 25% of cases of ischemic heart disease [8]. The Estimation in Vietnam 
has shown that there are about 40,000 deaths from diseases relating to smoking every year. 
Although the government has had commitments to control tobacco issues, and especially has 
enforced the law on preventing the harms of tobacco, the effectiveness and compliance still 
remain weak. This article uses the methods of descriptive and inference statistics such as 
variance analysis and statistical tests to assess the current status of tobacco usage of the citizens 
in Danang city, recommend measures to control and prevent the harms oftobacco in Danang city.  
 

         Key words: Smoking; The harms of tobacco; Statistics; Hypothesistest; Analysis of 
variance (ANOVA); Solution; Da Nang. 

 


