
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-NVY 
V/v cử cán bộ tham gia điều tra nghiên 

cứu về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trên địa bàn tỉnh năm 2022  

An Giang, ngày       tháng 7  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

  

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 126/2021/HĐ-QPCTHTL-AG ngày 

14/10/2021 giữa Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và Sở Y tế tỉnh An Giang về 

việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 21/04/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 – 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-SYT ngày 16/11/2021 của Sở Y tế về Phòng 

chống thuốc lá tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2022. 

Căn cứ Công văn số 116/QPCTHTL ngày 05 tháng 7 năm 2022 về triển  

khai điều tra tình hình sử dụng thuốc lá và kết quả thực hiện Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh/thành phố của Quỹ phòng chống tác hại của 

thuốc lá - Bộ Y tế.  

Sở Y tế đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện nghiên cứu “Điều 

tra, đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá và công tác phòng, chống tác hại thuốc 

lá tại tỉnh An Giang năm 2022”. Để công tác nghiên cứu được tiến hành thuận 

lợi, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thời gian điều tra: Dự kiến tuần thứ tư của tháng 8 năm 2022. 

2. Số lượng mẫu điều tra: Thu thập 2.400 mẫu tại cộng đồng. 

3. Địa điểm điều tra: Gồm 03 huyện thị xã Tân Châu, huyện Thoại Sơn 

và huyện Tịnh Biên. 

4. Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 

- Xây dựng đề cương nghiên cứu “Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng 

thuốc lá và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh An Giang năm 2022” 

gửi Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế.  

- Lập kế hoạch điều tra khi được phê duyệt đề cương; tổng hợp, phân tích, 

viết báo cáo, tiến hành nghiệm thu đề tài. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Cử cán bộ tham gia lực lượng điều tra viên (Số lượng điều tra viên và 

mẫu đăng ký đính kèm phụ lục 1, 2), danh sách đăng ký tham gia các đơn vị gửi 

về Khoa Truyền thông - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trước ngày 02/8/2022 



theo địa chỉ: BS Phan Anh Khoa, ĐT: 0982.609253, email: 

prinston.phan@gmail.com. 

- Riêng Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu, huyện Thoại Sơn và huyện Tịnh 

Biên báo cáo Uỷ ban nhân dân địa phương biết các địa bàn thực hiện điều tra 

(kèm phụ lục 3) và cử cộng tác viên dẫn đường điều tra theo kế hoạch của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật (có kế hoạch riêng). 

- Các Trung tâm Y tế còn lại sau khi đăng ký danh sách sẽ được Trung 

tậm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn chi tiết. 

6. Kinh phí: Thực hiện theo quy định từ nguồn Quỹ Phòng, chống tác hại 

thuốc lá. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 

mailto:prinston.phan@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

 

SỐ LƯỢNG ĐIỀU TRA VIÊN THAM GIA ĐIỀU TRA 

 

TT Đơn vị (TTYT) Số lượng 

điều tra 

viên tham 

gia 

Ghi chú 

1 Trung tâm y tế Thị xã Tân Châu 3 Cụm Tân Châu: 600 

mẫu; 5 điều tra viên 2 Trung tâm y tế huyện Phú Tân 2 

3 Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn 3 

Cụm Thoại Sơn: 900 

mẫu; 7,5 điều tra viên 

4 Trung tâm y tế TP Long Xuyên 2 

5 Trung tâm y tế huyện Châu Thành  1 

6 Trung tâm y tế huyện Chợ Mới 1 

7 Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên 3 

Cụm Tịnh Biên: 900 

mẫu; 7,5 điều tra viên 

8 Trung tâm y tế TP Châu Đốc 1 

9 Trung tâm y tế An Phú 1 

10 Trung tâm y tế Tri Tôn  1 

11 Trung tâm y tế Châu Phú 2 

 Tổng cộng  20  

Ghi chú:  

- Mỗi điều tra viên thực hiện điều tra 120 mẫu. Tổng cộng điều tra 2.400 mẫu. 

- Có 1 điều tra viên ở huyện Châu Phú điều tra ở huyện Tịnh Biên một nửa số 

mẫu, điều tra ở huyện Thoại sơn một nửa số mẫu. 



PHỤ LỤC 2 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐIỀU TRA VIÊN THAM GIA 

 

TT Họ tên Đơn vị Số điện thoại 

1    

2    

3    

 Cộng:   

 



PHỤ LỤC 3 

 

ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI THU THẬP SỐ LIỆU 

 

TT Huyện/Thị xã Xã/thị trấn Khóm/ấp/khu 

phố 

Số mẫu 

1 
Tân Châu 

(600 mẫu) 

Phường Long Phú 

Chọn tuyến dân 

cư khóm Long 

Quới A  

200 

Xã Long An 

Chọn 2 tuyến 

dân cư ấp Long 

Hiệp 

200 

Xã Tân An 

Chọn tuyến dân 

cư ấp Tân Hòa 

C 

200 

2 
Thoại Sơn 

(900 mẫu) 

Núi Sập 
Chọn 3 khu 

phố 
300 

Xã Vĩnh Phú Chọn 5 ấp 300 

Xã Vĩnh Trạch Chọn 5 ấp 300 

3 
Tịnh Biên 

(900 mẫu) 

Chi Lăng  Chọn 3 khóm 300 

Vĩnh Trung Chọn 5 ấp 300 

An Cư Chọn 5 ấp 300 

 Cộng:   2.400 
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