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Thế giới: Thông tin chung về nguyên liệu lá
25/10 - Hiệp hội Nông dân Thuốc lá Thế giới (ITGA) gần đây đã đưa ra một báo cáo về tình hình
nguyên liệu lá của vụ mùa 2016/2017. ITGA báo cáo rằng có vô số khó khăn đã tác động đến vụ
mùa này. Tại Argentina, tác động từ các yếu tố về chi phí sản xuất (đặc biệt là gas, điện, và tiền
lương) đã được nhận diện từ các vụ mùa
trước, vẫn tiếp tục là một áp lực. Những
quốc gia như Mozambique cũng báo cáo về
chi phí sản xuất tăng cao, cùng việc nhấn
mạnh đến phân bón tăng giá 150%. Liên
quan đến khối lượng lá được sản xuất trên
toàn cầu, công ty Universal dự đoán sẽ sụt
giảm còn 5,42 triệu tấn (2015-2016 đạt 5,78
triệu tấn), mặc dù người ta trông mong sản
lượng FCV sẽ tăng lên, trong bối cảnh có những mối lo ngại rằng các nước như Braxin có thể
gây ra nguồn cung dư thừa, bởi Trung Quốc vẫn còn tồn nguyên liệu của mùa vụ trước của năm
2016. Trên thực tế, theo báo cáo của Afubra, kịch bản cho thấy sản lượng FCV của Brazil năm
2017 ở vào khoảng 625,951 tấn (với giá trung bình 2,90 USD/kg) và 79,361 tấn Burley (giá ở
mức 2,70 USD/kg). Ở Ấn Độ người ta bớt lo ngại hơn, nơi mà Hội đồng Thuốc lá Ấn Độ đã hạn
chế sản lượng hàng năm, do đó giảm thiểu được nguy cơ sản lượng dư thừa, vì điều này sẽ dẫn
đến việc giá sản xuất trung bình giảm: sản lượng được cấp phép trong năm nay giảm khoảng
20% so với năm trước. Tuy nhiên, Ấn Độ phải đối mặt với một vấn đề khác là thiếu các loại cây
trồng thay thế và do một số vùng không còn sản xuất thuốc lá, nên giá trị của việc giảm sản
lượng sẽ nhanh chóng được bù lấp bởi các nhà sản xuất lớn khác trồng lá Virginia. Kết quả là các
nhà sản xuất Ấn Độ sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất, bởi sản lượng thuốc lá trên thế giới có thể vẫn
không thay đổi trong những điều kiện này. Zambia, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của nước
này, cho biết ước tính giá trị xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá giảm khoảng 100 triệu USD (dự
đoán rằng lượng xuất khẩu sẽ giảm còn dưới một nửa, từ 45.000 tấn trong năm 2016 xuống còn
22.000 tấn trong năm 2017). Mức sụt giảm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nước này, nơi có
khoảng 450.000 người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ngành sản xuất thuốc lá. Tính đến
ngày 6 tháng 6 thì giá trung bình khoảng 2,90 USD (Virginia)/kg hoặc 1,69 (Burley)/kg. Giá
nguyên liệu của Malawi được cho là khá hơn (1,91 USD/kg) so với năm ngoái (1,42 USD/kg),
theo như nhà quản lý thuốc lá ước tính thì nhu cầu là 151.000 tấn, cao hơn mức cung (khoảng

124.000 tấn). Tuy nhiên, hiện tượng khó khăn cùng với sự biến động giá ở Malawi sẽ vẫn tiếp
tục, đặc biệt là, thu nhập ròng của người sản xuất vẫn thấp. Ở Tanzania, vào tuần thứ 2 của
tháng 6, giá trung bình ở mức 1,97 USD/pound. Tại Indonesia, chính phủ có ý định hạn chế nhập
khẩu các sản phẩm thuốc lá, theo đó sẽ đánh thuế ở mức 200%. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra
ở Thái Lan, nơi khiến Philippines phải nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO). Sản lượng tại Zimbabwe (176.500 tấn, trị giá 521,6 triệu USD vào giữa tháng 7, giảm
một chút so với mức 548,3 triệu USD cùng kỳ năm 2015-2016) không thể giải quyết vấn đề mà
không cân nhắc đến tình hình hiện tại mà các nhà sản xuất thuốc lá trong nước đang phải đối
mặt: khủng hoảng tiền tệ do thiếu thanh khoản và gây khó khăn cho việc chi trả cho nông dân
sản xuất. Tuy nhiên, điều này dường như không ngăn được việc tăng diện tích sản xuất cho năm
tiếp theo, vì ngày 10 tháng 7 nông dân Zimbabwe đã mua đủ hạt giống để sản xuất trên 100.298
ha đất trồng (hơn năm trước là 62.255 ha). Riêng Mỹ, ITGA báo cáo là giảm 4% diện tích sản
xuất Virginia vào năm 2017, việc tăng 1% diện tích sản xuất lá Burley không thể bù lấp được.
(ITGA)
Azerbaijan: Chính phủ lên kế hoạch tăng diện tích sản xuất lá nguyên liệu lên gấp đôi
17/10 – Tại Azerbaijan, nơi chỉ sản xuất 1,6 tỷ điếu thuốc lá so với mức nhu cầu tiêu thụ của
nước này là hơn 10 tỷ điếu và hàng năm phải nhập khẩu lượng thiếu hụt trị trị giá đến 150 USD
triệu. Chính phủ nước này có kế hoạch tăng gấp đôi diện tích sản xuất lá nguyên liệu đến năm
2021, từ mức hiện tại 3.200 ha lên đến khoảng 6.000 ha. Nhà kinh tế học Tiến sĩ Rufat Guliyev
cho biết động thái này sẽ tập hợp tất cả các
nhà sản xuất và xuất khẩu thuốc lá và thiết
lập mối0 liên kết giữa họ. "Bước đi này sẽ
tạo ra hiệu quả đồng bộ và các bên liên quan
có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau và chia
sẻ công nghệ. Trong 15 năm qua, các giống
cây mới đã được đưa vào sản xuất các sản
phẩm thuốc lá", Guliyev nói. "Thuốc lá là
một mặt hàng rất đặc thù, và trong điều kiện cây thuốc lá được kiểm soát khắt khe ở châu Âu đến
nổi trên thực tế là không thể trồng thuốc lá ở mọi nơi. Ngoài ra, trên thế giới đã gần như ngưng
trợ cấp trong lĩnh vực trồng cây thuốc lá. Về vấn đề này, tôi tin rằng hiệp hội sẽ cho phép các
nhà sản xuất giải quyết các vấn đề một cách có phối hợp hơn," Guliyev nói. Theo Ủy ban Thống
kê Nhà nước, cả nước đã thu hoạch được 3.700 tấn thuốc lá từ tháng 1 đến 9 năm 2017, tăng

19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian 9 tháng, cả nước đã sản xuất các sản phẩm
thuốc lá trị giá 27,48 triệu Manat (16,2 triệu USD), giảm 12,8% so với năm 2016. (AzerNews)
Bulgaria: Thứ trưởng Nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành thuốc lá
16/10 - Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nông dân Thuốc lá Thế giới (ITGA)
đang diễn ra tại thị trấn Litochoro, Hy Lạp, vào ngày 16-17, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
Bulgaria Tsvetan Dimitrov nói rằng ngành
thuốc lá đã và tiếp tục đóng một vai trò quan
trọng trong nền kinh tế, xã hội và nhân khẩu
học của đất nước, và ngoại thương. Do đó,
Bộ này quan tâm đến việc duy trì các công
cụ tài chính hiện có để hỗ trợ nông dân
thuốc lá và tạo ra nhiều cơ chế như vậy. Bộ
cũng đang nỗ lực thúc đẩy khả năng cạnh
tranh và hiệu quả của lĩnh vực trồng cây
thuốc lá, khuyến khích nông dân sản xuất
trồng cây thuốc lá có chất lượng cao hơn và cũng thúc giục họ tìm kiếm các nguồn sinh kế khác
có thể mang lại thu nhập tốt hơn. (BTA News Agency)
Cuba: Tabacuba ký hợp đồng trồng 32.000 tấn lá thuốc lá
11/10 – Tập đoàn Tobacco Business Group of Tobacco của Cuba (Tabacuba), nơi đại diện cho
40 công ty nhà nước, đã ký hợp đồng với nông dân thuốc lá để trồng 32.000 tấn lá trên hơn
29.000 ha đất trong vụ mùa 2017-2018 bắt đầu vào ngày 10/10. Fidel Sánchez Triana, phó chủ
tịch của Tabacuba, nói rằng 18.680 nông dân và gia đình họ đã sẵn sàng trồng cây thuốc lá.
Triana cho biết sẽ dành 2.826 ha cho chủng loại cây thuốc lá lá áo xì-gà Cuba. Ông cũng báo cáo
rằng trong vụ thu hoạch năm 2016-2017, nông dân đã trồng 30.755 tấn lá trên 28.570 ha đất,
chiếm 103% mục tiêu, với năng suất trên 1,10 tấn/ha. (Radio Cadena Agramonte)
SẢN XUẤT & KINH DOANH
Nga: BAT mở rộng thị trường thuốc lá đốt bằng nhiệt năng
23/10 - British American Tobacco đang mở rộng sức vươn của thương hiệu thuốc lá đốt bằng
nhiệt năng “Glo” đến thị trường lớn thứ năm tại Nga. BAT, chủ sở hữu 100% của Reynolds
American Inc. kể từ tháng 7, cho biết Glo ít độc hại hơn từ 90% đến 95% so với thuốc lá thông

thường. BAT cho biết một lần xạc duy nhất của Glo kéo dài lên đến 30 phiên hút. Các thị trường
khác có bán Glo là Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Thuốc lá đốt bằng nhiệt năng, một
phần do công ty R.J. Reynolds Tobacco Co.,
khởi xướng, là một sản phẩm tiềm năng
giảm nguy cơ vì việc đốt cháy lá thuốc lá
bằng lữa sẽ thải ra chất gây ung thư.
Nicandro Durante, giám đốc điều hành của
BAT, cho tờ Winston-Salem Journal biết
vào tháng 7 rằng Glo sẽ được đệ trình lên
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của
Mỹ (FDA) để xem xét. Công nghệ này được
Philip Morris International sử dụng cho nhãn hiệu Marlboro HeatStick, được bán chủ yếu ở Ý,
Nhật Bản và Thụy Sĩ nhưng đã có mặt tại 19 quốc gia khác. Nhà sản xuất này đã bày tỏ sự lạc
quan về việc ra mắt heatstick tại Mỹ vào năm 2018. (Winston Salem Journal)
Thế giới: Khối lượng nhập khẩu của các sản phẩm thuốc lá thế hệ kế tiếp tăng mạnh
10/10 – Đến năm 2021, các sản phẩm đốt bằng nhiệt năng (HNB) sẽ có cơ hội đạt 82 tỷ đơn vị
tại châu Á, tăng so với 7 tỷ điếu trong năm 2016, theo Goldman Sachs. Ngân hàng đầu tư tin
rằng các thiết bị HNB có thể náo nhiệt hơn
các sản phẩm bay hơi thông thường vì chúng
thu hút người hút thuốc qua việc bắt chước
thao tác như hút thuốc lá điếu. Goldman
Sachs cho biết các sản phẩm thế hệ kế tiếp
(NGPs) có thể làm tăng thêm lợi nhuận ở
châu Á, giúp bù lấp lượng thuốc lá điếu
đang sụt giảm ở các thị trường Châu Á, mặc
dù mức độ ảnh hưởng của mỗi công ty có
thể khác nhau. Theo Goldman Sachs, việc Philip Morris International (PMI) và British American
Tobacco (BAT) theo đuổi các sản phẩm NGPs có thể thúc đẩy tăng trưởng “vượt bậc” so với
các công ty khác trong ngành. Người ta ước tính IQOS sẽ đóng góp 3 tỷ USD từ doanh số bán
hàng gia tăng cho PMI vào năm 2017, dù cho Japan Tobacco đã và đang cố gắng tăng thị phần
NGP của họ trong bối cảnh năng lực hạn chế. Theo Goldman Sachs, tại Nhật Bản, iQOS đã có
được 13% thị phần chỉ trong 18 tháng, làm giảm 12% lượng thuốc lá điếu thông thường. Ngân
hàng này cho biết cho đến nay sức thu hút và chấp nhận NGP tại Châu Á, đặc biệt là ở Nhật Bản,

đã chứng minh được tầm quan trọng của NGPs đối với sự phát triển của thị trường thuốc lá Châu
Á, nơi được ước tính là lớn nhất thế giới với 330 tỷ USD vào năm 2016. Goldman Sachs xác
định Hàn Quốc là thị trường NGP đầy hứa hẹn nhất của châu Á, với sự ra mắt iQOS của PMI
vào tháng 5 và Glo của BAT vào tháng 8. (Goldman Sachs)
Philippines: Chính phủ có thêm 24 tỷ Peso tiền thuế từ thỏa thuận giữa Mighty-JTI
8/10 - Sở Tài chính ước tính doanh thu của chính phủ từ thuế qua việc Japan Tobacco
International Inc. (JTI) thỏa thuận mua lại Mighty Corp. có thể đạt P24 tỷ mỗi năm, giả định
rằng nhu cầu thuốc lá vẫn không đổi. Bộ trưởng tài chính Carlos G. Dominguez III cho hay, ước
tính P24 tỷ mỗi năm có thể được nộp cho chính phủ từ các hoạt động của JTI sau khi mua lại
Mighty Corp. Trước đó, chính phủ đồng ý chấp thuận đề nghị giải quyết thanh toán tiền thuế của
Mighty Corp. là P30 tỷ, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT). Bộ trưởng Tài chính nói thêm
rằng nếu JTI bán thuốc lá nhiều hơn thì số tiền thuế cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nhưng ông cũng
chỉ ra rằng công ty này vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch cho chiến dịch marketing của họ.
(Business Mirror)
Mỹ: Vai trò của thuốc lá có hàm lượng nicotine thấp
7/10 – Công ty 22nd Century Group. Inc. (NYSE American: XXII), một công ty công nghệ sinh
học thực vật, tập trung vào việc giảm thiểu tác hại của thuốc lá, đã công bố tại Trung tâm
Vermont chuyên về Hành vi và Sức khỏe, trong Hội nghị Thường niên lần thứ 5 hàng năm về
Khoa học về Quản lý Thuốc lá, rằng Tiến sĩ Dorothy Hatsukami đưa ra những phát hiện cơ bản
của một nghiên cứu với sự tham gia của 1.250 bệnh
nhân trong thời gian nghiên cứu 20 tuần, nhằm so sánh
những người hút thuốc đã được chỉ định: i) giảm ngay
hàm lượng nicotine trong điếu thuốc đến mức rất thấp;
ii) giảm dần hàm lượng nicotine trong thuốc lá điếu;
hoặc iii) thuốc lá điếu ở mức nicotine bình thường. Ba
cấp độ hàm lượng nicotine này được thiết kế để xác định
phương pháp nào mang lại kết quả tối ưu nhất cho người
hút thuốc. Thông báo về kết quả của cuộc nghiên cứu
giai đoạn 3 này chỉ được thực hiện sau vài tuần khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
Hoa Kỳ (FDA) cho biết rằng Cơ quan này đang thực hiện thẩm quyền của mình theo Chương
trình Ngăn ngừa Hút thuốc Gia đình và Luật Kiểm soát Thuốc lá nhằm quản lý hàm lượng

nicotine thấp - ở mức không gây nghiện – đối với tất cả các loại thuốc lá điếu thông thường được
bán tại Mỹ. Thông cáo báo chí này mang tính đa phương tiện. Xem toàn văn tại:
http://www.businesswire.com/news/home/20171006005223/en/
Tiến sĩ Hatsukami, đồng giám đốc của Trung tâm Đánh giá Nicotine trong Thuốc lá điều kiêm
giáo sư Tâm thần học và Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Thuốc lá tại Đại học Minnesota, đã
dẫn đầu cuộc nghiên cứu giai đoạn 3 được thực hiện tại 10 thành phố trên khắp nước Mỹ và bao
gồm những người tham gia theo số liệu thống kê định lượng của một lượng khách hàng nhất
định. (Market Insider)
Zambia: Thu hút sản xuất
4/10 - British American Tobacco Zambia (BATZ) đang tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông để
mua lại khoản vay trị giá 15 triệu USD từ BATIF Dollar Limited để tài trợ cho việc xây dựng
nhà máy sản xuất thuốc lá ở Zambia, theo câu chuyện của báo Times of Zambia được TMA trích
dẫn lại. BATZ, nơi được cung cấp 95% từ nguồn thuốc lá
của BAT Kenya và phần còn lại của BAT ở Nam Phi, cho
rằng chế độ thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay đang khuyến
khích các nhà sản xuất trong nước hơn là các nhà nhập
khẩu. Trong một hồ sơ gửi đến Sở Giao dịch Chứng
khoán Lusaka, BATZ cho biết ban giám đốc đang xem xét
việc sản xuất tại địa phương, “theo đó sẽ không chỉ giảm
được gánh nặng về thuế và mang lại sự thay đổi cơ bản
trong tình hình tài chính dài hạn của công ty mà còn tạo ra
việc làm cho người dân địa phương”. Tờ báo Zambia
Daily Mail đưa tin rằng Hiệp hội Các nhà sản xuất
Zambia (ZAM) đã hoan nghênh việc tăng thuế đối với
thuốc lá chưa qua chế biến. Hiệp hội này đã được trích dẫn nói rằng việc tăng thuế nhập khẩu, từ
15 lên đến 25%, sẽ khuyến khích tăng thêm giá trị cho hàng hóa và hỗ trợ cho nông dân. Giám
đốc điều hành ZAM, Chipego Zulu, đồng tình với chính phủ khuyến khích việc chế biến thuốc lá
tại địa phương như là một động thái sẽ có lợi cho nông dân thuốc lá. Bà nói động thái này sẽ
khuyến khích sản xuất thuốc lá và thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo. (TMA)
UAE: Người dân mua tích trữ thuốc lá điếu trước các quy định mới về thuế
1/10 - Thuế tiêu thụ đặc biệt bắt đầu có hiệu lực, tăng gấp đôi giá thuốc lá và thức uống tăng lực.
Các gói thuốc lá được cho là đang thiếu nguồn cung ở UAE vào cuối tuần trước khi thuế tiêu thụ

đặc biệt của nước này áp lên “các sản phẩm độc hại” có hiệu lực. Thuế tiêu thụ đặc biệt của
UAE, được giới thiệu hôm nay, sẽ tăng 100% giá thuốc lá và đồ uống tăng lực, và đồ uống có
gas tăng khoảng 50%. Với sự thay đổi này,
giá trung bình của đồ uống giải khát sẽ tăng
từ AED 1,50 lên AED 2,25, trong khi giá
của một bao thuốc lá 20 điếu sẽ tăng gấp đôi
từ AED 8 lên AED 16. Người dân UAE
được cho là trước đó đã mua dự trữ một số
hàng hoá nhất định, làm giảm nguồn cung
hàng tại các nhà bán lẻ. Các nguồn tin cho tờ
báo Arabian Business biết họ phải vật lộn để
mua thuốc lá vào cuối tuần qua vì hàng đang bị khan hiếm. Một số người phải đến 4 cửa hàng
mới tìm mua được những gì họ cần. Một cư dân nói: "Tôi đã đến 4 tiệm tạp hóa/siêu thị vào cuối
tuần này, tại Ajman, Sharjah và Dubai. Tất cả các cửa hàng này đều đã bán hết các nhãn thuốc lá
nổi tiếng, như Marlboro, Parliaments và Dunhill. (Arabian Business)
Trung Quốc: Thị trường thuốc lá điện tử phát triển khi các quy định thắt chặt thuốc lá
1/10 - Trung Quốc chiếm 45% tổng lượng thuốc lá được tiêu thụ trên toàn cầu. Các số liệu thống
kê dường như cho biết các quan chức quan tâm đến việc kiềm chế: chính phủ tăng thuế đánh vào
thuốc lá từ 5 đến 11% vào năm 2015, đầu tư
nước ngoài tiếp tục bị cấm trong ngành công
nghiệp thuốc lá trong năm 2016, và tiếp theo
sau việc cấm hút thuốc tại một số thành phố,
lệnh cấm hút thuốc trong nhà trên toàn quốc
sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Nhiều nhà
quan sát ngành công nghiệp mong muốn
những cải cách này sẽ khuyến khích sử dụng
các sản phẩm làm giảm việc hút thuốc như
thuốc lá điện tử (thường được gọi là thiết bị bay hơi hoặc "vapes"). Thật vậy, một dược sĩ ở
Trung Quốc đã phát minh thuốc lá điện tử vào năm 2003, trong khi ước khoảng 90% thuốc lá
điện tử trên thế giới được sản xuất tại thành phố phía nam của Thâm Quyến. Phần lớn các loại
thuốc lá này được xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng thị trường thuốc lá điện tử trong nước đang
khởi sắc. Các nhà quan sát cho biết trên báo chí rằng các nhà phân phối ở miền Bắc Trung Quốc
đã xây dựng và phát triển thị trường này khá tốt ở các thành phố cấp độ trên khắp cả nước trong

khi có nhiều công ty bán hàng hóa trên mạng được thành lập. Hình thức phát triển này đã dẫn tới
sự tăng trưởng lớn về doanh số bán thuốc lá ở nước này kể từ cuối năm 2016. (China-Briefing)
Nga: Dự án thí điểm đánh dấu điện tử trên thuốc lá
29/09 - Bộ Công Thương của Nga cho biết Trung tâm Phát triển Công nghệ tiên tiến (ATDC) sẽ
khởi động một dự án thí điểm đánh dấu điện tử trên thuốc lá bắt đầu từ năm 2018. Japan
Tobacco International, Philip Morris International, BAT Nga, Megapolis và SNS sẽ cung cấp
một phần mềm cần thiết cho việc đánh dấu bằng ATDC. Peter-Service của USM Holding sở
hữu 50% của pháp nhân này, trong khi 25% là của Avtomatoka (Rostec) và 25% là của Tập đoàn
Elvis của nhà kinh doanh Alexander Galitsky. ATDC chuyên sản xuất nhãn bảo mật.
(Kommersant Daily)
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Australia: Thuốc lá bất hợp pháp tăng gấp đôi
24/10 - Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) đã phát hiện 381 tấn thuốc lá bất hợp pháp trong năm
tài chính vừa qua, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Tuần trước, một người bay về Úc đã bị bắt
vì trốn thuế $27.000 AUD qua một lượng
thuốc lá không khai báo. Mặc dù Bộ trưởng
Nhập cư Peter Dutton năm nay tuyên bố sẽ
trấn áp thương mại bất hợp pháp, nhưng
quyền chỉ huy của Lực lượng Biên phòng,
Michael Outram, cho hay đã có "nhiều
trường hợp chúng tôi không thể thu thập đủ
bằng chứng để truy tố họ". Công tố viên
cảnh sát Liên bang Andrew Colvin của Úc cho biết mặc dù Lực lượng này có khả năng điều
hành một lực lượng đặc nhiệm, vấn đề còn lại chỉ là về nguồn lực. Ông Outram nói rằng khả
năng thu thập bằng chứng của Lực lượng Biên phòng "còn hạn chế" so với ABF và họ không có
quyền hạn sử dụng các thiết bị theo dõi hoặc giám sát khác. "Khi thuốc lá được nhập khẩu, việc
chúng ta phải làm là cố gắng xác nhận người nhập khẩu thuốc lá với sản phẩm thực tế", ông nói
với Ủy ban Thượng viện. (The Adviser)
Singapore: Hơn 2.000 thùng thuốc lá lậu bị tịch thu tại chốt kiểm soát Tuas

17/10: 2.190 thùng và 202 bao thuốc lá không đóng thuế đã bị thu giữ tại chốt kiểm soát Tuas
Checkpoint, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (ICA) cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ
Hai (ngày 16 tháng 10). Theo ICA, một lái
xe 39 tuổi người Malaysia được yêu cầu
dừng lại để kiểm tra thêm sau khi các viên
chức nhận diện một số hình ảnh "dị thường"
qua máy quét vào chiếc thùng chứa nhiên
liệu rỗng. Các nhân viên công lực đã phát
hiện thuốc lá điếu chưa thuế ở đáy thùng
nhiên liệu. Số tiền thuế, thuế hàng hoá và
dịch vụ có trị giá lần lượt khoảng 171.500
và 12.710 đô-la Singapore. "ICA sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra an ninh hành khách và phương
tiện tại các chốt kiểm soát để ngăn chặn các âm mưu buôn người, ma túy, vũ khí, thuốc nổ và
những thứ hàng lậu khác", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Những mánh khóe che giấu
được những kẻ buôn lậu áp dụng cũng có thể được những kẻ khủng bố áp dụng để buôn lậu vũ
khí và chất nổ nhằm thực hiện các cuộc tấn công ở Singapore, ICA nói thêm. (Channel News
Asia)
Malta: Hải quan đã tiêu hủy khoảng 11 triệu điếu thuốc lá nhập lậu
6/10 - Cục Hải quan đã tiêu hủy 11.667.748 điếu thuốc lá và 77 kg thuốc lá nhập khẩu trái phép.
Số lượng thuốc này bị bắt giữ với sự trợ giúp của các thành viên trong cộng đồng nhờ chiến dịch
mà Hải quan đang tiến hành chống lại việc
nhập khẩu, bán và tiêu thụ các sản phẩm lậu,
đặc biệt là thuốc lá và rượu vang. Trong hai
tuần vừa qua, Hải quan đã tịch thu 5.900
điếu thuốc lá trong đó có 2.800 điếu bị phát
hiện ở sân bay trước khi chúng được đưa vào
nước này. Trong khi đó có 13 thùng thuốc lá
(mỗi thùng có 200 điếu thuốc), tổng cộng
2.600 điếu thuốc, đã bị thu giữ từ các thành viên của một thủy thủ đoàn, những người đang cố lái
xe qua Freeport. Trong vài giờ gần đây, Cục Hải quan cũng đã phát hiện thêm 500 điếu thuốc lá
lậu khác tại cửa hàng Zabbar. Hải quan nói rằng trong cùng thời gian này, khoảng 205 lít rượu
không thuế cũng đã bị bắt giữ. Tại Ħal-Farrug và Siggiewi có 105 lít rượu vang và 90 lít rượu đạ
được phát hiện và bị tịch thu. Ở ngôi làng đầu tiên, chúng được bán công khai ở cửa hàng và tại

ngôi làng thứ hai chúng được lưu giữ tại kho. Trong chiến dịch này các quan chức Hải quan đã
kiểm tra sân bay, Freeport, Birkirkara, Bugibba, Hamrun, Mosta, Hal-Farru g, Siggiewi, Zejtun
và Zabbar. Cục Hải quan đã nhắc nhở công chúng rằng buôn bán lậu là một tội rất nghiêm trọng,
và nếu một người nào đó bị phát hiện phạm tội, họ sẽ phải chịu các hình phạt về tài chính
nghiêm khắc, tịch thu phương tiện vận tải, tịch thu các cơ sở lưu trữ và bị phạt tù. (TVM.Com)
Papua New Guinea: Thiêu hủy 137 thùng thuốc lá
6/10 - Cảnh sát đã thiêu hủy tổng cộng 137 thùng thuốc lá nhập lậu, tương đương với 1,35 triệu
điếu, tại các cơ sở dịch vụ hải quan dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổng tư lệnh Thủ đô quốc gia,
Trưởng giám sát, Ben Turi, và giới truyền
thông. Thuốc lá bị thiêu hủy có giá thị
trường là K400,000. Đó là số tiền mà chính
phủ và các công ty hợp pháp bị thất thu nếu
chúng được bán ra thị trường. Ông Turi nói
về nạn buôn bán các sản phẩm giả mạo và
bất hợp pháp "Việc thiêu hủy thuốc lá điếu
chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thuốc lá
lậu được bán bởi những người buôn bán hè
phố với giá 50 toea, chỉ bằng một nửa giá của thuốc lá chính hãng. Các bao gói thuốc lá này
không có hình cảnh báo về sức khoẻ của chính phủ. (Post Courier)
Mỹ Latinh: Thuốc lá bất hợp pháp ảnh hưởng đến thương mại
5/10 – Cuộc nghiên cứu toàn cầu của Euromonitor đối với ngành công nghiệp thuốc lá đã cho
thấy một dấu mốc tinh vi nhưng quan trọng:
giá trị của danh mục thuốc lá toàn cầu theo
tỷ lệ tổng doanh thu thuốc lá đã giảm lần
đầu tiên xuống dưới 90% vào năm 2016.
Mốc này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày
càng tăng của các yếu tố ảnh hưởng đến
doanh số bán lẻ thuốc lá trên toàn thế giới.
Ở châu Mỹ Latinh, một trong những yếu tố
này là sự gia tăng của thuốc lá bất hợp pháp.
Tuy nhiên, sự gia tăng của thương mại bất hợp pháp cũng gắn liền với các sáng kiến của chính
phủ nhằm tăng thuế, một lựa chọn chính sách dễ dàng trước các vấn đề liên quan đến sức khỏe

cộng đồng cũng như sức mua của người tiêu dùng tiếp tục suy yếu do các kịch bản kinh tế vĩ mô
hiện nay trong khu vực không được thuận lợi. Trong 10 năm qua, doanh số bán lẻ thuốc lá ở Mỹ
Latinh đã giảm 4% theo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, tương đương với việc mất đi doanh số đối
với 94 tỷ điếu trong thời gian đó. Xu hướng tiêu cực đã tăng lên trong 5 năm qua (-5.6%), khi
doanh thu bình quân đầu người đã giảm hơn 90 tỷ điếu trong cùng kỳ. Mức giảm cao nhất là từ
Ecuador, Brazil và Colombia, trong khi Uruguay, Argentina và Chile cho thấy khả năng phục hồi
cao hơn trong tiêu dùng thuốc lá dù cũng đang có những mặt tiêu cực. Hình ảnh ảm đạm này liên
quan đến doanh thu bán lẻ bị thách thức và đã được vô hiệu hóa một phần, ít nhất cho tới bây
giờ, bởi các báo cáo lợi nhuận và tăng trưởng lành mạnh của các doanh nghiệp chính trên toàn
cầu. Điều này là do khả năng của họ thông qua việc nâng cấp và đổi mới. Đó là lý do tại sao
chúng ta thấy những sản phẩm được ra mắt ở Mỹ Latinh đều tập trung vào phát triển các sản
phẩm có viên nang hương vị với giá trị gia tăng cao cho các công ty này. Tại hầu hết các thị
trường trong khu vực, các công ty đều áp dụng công nghệ này vào các thương hiệu toàn cầu như
Luck Strike (Click&Roll hay Indigo) hoặc Marlboro (Double Fusion hoặc Red Capsule) nhằm
đem lại các lựa chọn kết hợp hương vị và độ nặng khác nhau vào yếu tố trải nghiệm hút thuốc.
(Latinvex)
Philippines: Giúp chính phủ chống lại thuốc lá bất hợp pháp
2/10 - Kế hoạch áp dụng các mức thuế mới để tài trợ cho chương trình cơ sở hạ tầng "Xây dựng,
Xây dựng, Xây dựng" đầy tham vọng của chính phủ sẽ vô ích nếu không có hành động quyết
đoán chống lại những kẻ buôn lậu. Một
nghiên cứu gần đây do Hiệp hội Công
nghiệp Philippines (FPI) thực hiện theo dự
án Chống buôn lậu cho thấy, từ năm 2011
đến năm 2015, chính phủ đã thất thu P904,6
tỷ do nạn buôn lậu. Giá trị buôn lậu lớn
nhất đã được ghi nhận trong ngành công
nghiệp dầu khí, lên tới P680 tỷ. Thuốc lá đã
trở thành top 10, giá trị buôn lậu đạt khoảng
P10 tỷ. Các mặt hàng buôn lậu khác là thép khoảng P106,1 tỷ; nhựa, P42.9 tỷ; dầu cọ, P30.9 tỷ;
gỗ, P24,8 tỷ; đường ăn P9,3 tỷ; và bình điện ô-tô P750 triệu. Đơn đặt hàng mới nhất từ Sở Tài
chính (DOF) đặt ra nhiệm vụ cho Văn phòng Doanh thu Nội địa (BIR) và Cục Hải quan (BOC)
nhằm tăng cường chiến dịch chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá và thậm chí thuốc lá giả được
sản xuất trong nước cũng là một động thái được hoan nghênh. Bộ trưởng Tài chính Carlos G.

Dominguez III đã chỉ đạo cụ thể cho BIR và BOC cảnh giác cao độ về thuốc lá giả và hàng nhập
lậu giữa lúc thuế thuốc lá sẽ tăng theo hàng năm. Năm nay khoản thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá
là P30 mỗi gói. Năm sau nó sẽ tiếp tục được điều chỉnh lên P31,2 mỗi gói. Chính phủ rất lo lắng
về tác động của nạn buôn lậu thuốc lá khi họ muốn giữ mục tiêu thu thuế tiêu thụ đặc biệt năm
2017 là P173,19 tỷ, chỉ riêng thuế thuốc lá chiếm P120,66 tỷ. Theo Điều luật Thi hành 26, ngành
công nghiệp thuốc lá giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm, và cuối cùng chính phủ sẽ làm một cái
gì đó để giải quyết vấn đề về nạn buôn lậu và làm giả các sản phẩm có đóng thuế của doanh
nghiệp. Kể từ khi thuế thuốc lá đã tăng trong mấy năm trước, thuốc lá giả và thuốc lá nhập lậu đã
tăng trưởng mạnh mẻ. Những kẻ buôn lậu đã bán phá giá thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả ở
Nam Mindanao, tiếp cận các vùng Western Visayas như Bacolod, Iloilo và thậm chí cả tỉnh
Cebu. Tại Manila, thuốc lá giả đã bắt đầu xuất hiện ở "Vành đai Đại học" dọc đại lộ Recto.
Thuốc lá bất hợp pháp đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam và
Malaysia. Tại Malaysia, nơi đã cho tăng thuế thuốc lá trong nhiều năm qua, nạn thương mại bất
hợp pháp đã đạt đến gần 60% và một trong số đó có thể đã tìm đường đi đến bờ biển của chúng
ta. Chính phủ trước đây phản ứng lại bằng cách tung ứng dụng phần mềm có thể cho phép điện
thoại thông minh truy xuất thuốc lá giả bằng tem thuế. Ứng dụng BIR ban đầu có hiệu quả nhưng
hơi hạn chế do hiệu ứng thất thường của nó và thiếu khả năng truy cập Internet rộng rãi. FPI, với
tư cách là thành viên của các tập đoàn thuốc lá trong nước, đã chủ động khởi động chiến dịch
Chống buôn lậu và đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bắt những kẻ buôn lậu
và những kẻ làm hàng giả. Tuy nhiên, sau một thời gian, các nghiệp đoàn buôn lậu sẽ học được
một hoặc hai bài học đau thương bằng cách cải tiến phương pháp buôn lậu và làm hàng giả. Đây
là điểm mà chính phủ phải khôn khéo hơn và xem xét lại các công cụ kiểm soát của họ. Có thể
họ cần phải chắc chắn về sự giúp đỡ của các nước láng giềng ASEAN để dẹp bỏ nạn buôn bán
bất hợp pháp. Trường hợp trước mắt là lô hàng thuốc lá nhập lậu mới nhất đến từ Thái Lan. Họ
cũng cần phải có được sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thuốc lá nội địa để truy xuất và theo dõi
các loại thuốc lá nhập lậu và thuốc giả lén lút vào thị trường. Theo DOF, ngoài ảnh hưởng bất lợi
đến kho bạc nhà nước, người hút thuốc có quyền được bảo vệ khỏi những sản phẩm thuốc lá
nhập lậu có nguồn gốc, hàm lượng và ý định đáng ngờ. Bởi vì, với sự gia tăng khủng bố, nạn
buôn bán thuốc lá bất hợp pháp đang cho thấy nó là một công cụ sinh lợi để gây quỹ cho vũ khí
và bom của chúng. Đây là điểm mà chính phủ nên thực sự nâng cao trách nhiệm của mình.
(Business Mirror)
Ireland: Thuốc lá điếu được đóng gói và bán trong bao bì trơn

1/10 - Theo Đạo luật về Sức khoẻ Cộng đồng (Tiêu chuẩn hóa Bao bì Thuốc lá) đã trở thành luật
vào tháng 3 năm 2015, thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá sẽ được bán trong bao bì trơn tại
Ireland. Theo sau Anh, Úc và Pháp, thuốc lá được sản xuất từ ngày hôm nay ở Ireland sẽ phải đặt
trong các bao gói không có biểu tượng, nhãn hiệu, màu sắc và đồ họa. Biện pháp này, được cho
là một nỗ lực nhằm giảm số người hút thuốc ở nước này, cho phép quảng bá thương hiệu, nhưng
chỉ với sự xuất hiện tên thương hiệu theo phông chữ và màu sắc thống nhất. Biện pháp này, bị
chỉ trích bởi các tổ chức ủng hộ người hút thuốc như Forest Ireland, cho phép có một giai đoạn
chuyển tiếp đối với các sản phẩm được sản xuất trước đó có thể được bán trong một năm nữa.
Tuy nhiên, hàng được sản xuất từ ngày hôm nay trở đi phải được đóng gói trong bao bì trơn.
(SheMazing.net)
Anh: Hàng ngàn điếu thuốc lá lậu bị bắt giữ trong cuộc đột kích tại Peterborough
29/9 - Khoảng 40 quan chức của HMRC, với sự hỗ trợ của cảnh sát từ Peterborough Trading
Standards và Police Cambridgeshire, đã kiểm tra 27 cơ sở bán lẻ và các đơn vị kho bãi tại
Peterborough, March và Wisbech vào ngày 27 và 28 tháng 9 vừa qua. Các cuộc kiểm tra này,
như là một phần hoạt động của Lực lượng
Tác chiến Thuốc lá của HMRC, đã thu giữ
thuốc lá bất hợp pháp và các sản phẩm khác
từ 19 cơ sở, bao gồm 242.980 điếu thuốc lá,
với giá trị trốn thuế ước tính £65.604 bảng;
34,85 kg thuốc lá vấn tay, với giá trị trốn
thuế khoảng £7.310 bảng; Ba xe hàng với
80 thùng bia và 1.100 lít dầu diesel dơ bẩn
bất hợp pháp bị nghi ngờ là hàng lậu và các
thiết bị liên quan. Peter Gell, người đứng
đầu các cơ quan quản lý tại Hội đồng Thành phố Peterborough, nói: "Đây là một hoạt động liên
cơ quan nhằm bắt giữ thuốc lá bất hợp pháp được bán khắp thành phố. "Việc bán hàng giả làm
thiệt hại cho những người bán hàng hợp pháp. Nó cũng dẫn việc trốn thuế, có nghĩa là gây thất
thu cho Chính phủ để chi tiêu cho các dịch vụ công. Giá trị tiền thuế mà số tthuốc lá điếu và
thuốc lá mà chúng tôi thu giữ được chỉ riêng các cuộc đột kích này lên đến £72,000 bảng."
(Peterboroughtoday)
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Mỹ: Phát triển thuốc chủng ngừa Zika có gốc từ cây thuốc lá
Mối nguy cơ Zika trên toàn thế giới xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2015, và khi nó đã càn quét
qua châu Mỹ và lây nhiễm cho hàng triệu người. Nó gây ra nổi lo sợ rất lớn cho phụ nữ mang
thai, bởi trẻ sơ sinh của các bà mẹ bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng cho não và đã nhanh chóng
làm quá tải các bệnh viện và hệ thống chăm
sóc sức khoẻ cộng đồng. Thuốc chủng ngừa
có gốc từ cây thuốc lá đã được phát triển bởi
một nhà nghiên cứu tại Đại học Bang
Arizona. Qiang Chen, nhà nghiên cứu, đã
lấy một phần nhỏ DANN từ protein Zika và
cấy nó vào cây thuốc lá. DNA là nguyên
nhân dẫn đến sự hình thành protein vaccine.
Khi đã sản xuất đủ chất liệu vaccine, người
ta sẽ rút chúng ra khỏi cây thuốc lá. Theo
Chen, vaccine có gốc từ cây thuốc lá có lợi hơn so với vaccine truyền thống. Ông nói: "Hầu hết
các vaccine đều dựa vào DNA hoặc hoàn toàn bằng vi khuẩn đã bị tiêu diệt. "Ví dụ, nếu bạn sử
dụng vi khuẩn đã bị tiêu diệt như là một loại vaccine, trường hợp bạn bị sự cố, bạn có thể phải
tiêm chủng vi khuẩn sống vào người". Chen đã chọn phát triển vaccine trong cây thuốc lá bởi vì
chỉ bằng cách tiêm các protein bên ngoài vào cây này." Cây lá thuốc lá phát triển rất nhanh, rất
dễ", ông nói. "Chúng mọc rất nhiều lá dành cho việc sản xuất vaccine. Cây thuốc lá cũng sản
xuất ra rất nhiều hạt giống, vì vậy nếu bạn muốn mở rộng quy mô sản xuất, bạn sẽ nhanh chóng
có được một lượng lớn hạt giống." Vaccine mới này đã được thử nghiệm thành công ở chuột và
khỉ, có nghĩa là nhóm nghiên cứu có thể áp dụng cho các thử nghiệm lâm sàng trên con người
thông qua Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Nhật Bản: Opko Health ký thỏa thuận với Japan Tobacco
Công ty Opko Health ở Miami, Florida đã thông báo rằng công ty con EirGen Pharma đã ký một
thỏa thuận với Japan Tobacco Inc. (JT) để
phát triển và thương mại hoá một loại
thuốc có tên là Rayaldee ở Nhật Bản để
điều trị chứng tăng giáp thứ phát (SHPT)
dành cho bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính
(CKD) không chạy thận và phải chạy thận.
Theo thỏa thuận này, JT sẽ thanh toán
trước cho Opko 6 triệu USD, 6 triệu USD

còn lại sẽ được thanh toán khi bắt đầu nghiên cứu vào giai đoạn 2 của Opko về Rayaldee ở các
bệnh nhân chạy thận tại Mỹ. Ngoài ra, Opko sẽ nhận được đến 31 triệu USD trong giai đoạn phát
triển và ở mốc thời gian thủ tục pháp lý và 75 triệu USD ở mốc thời gian tính theo doanh số bán
hàng. Phillip Frost, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Opko nói: "JT, cùng với công ty con
Torii Pharmaceuticals, có thương hiệu mạnh mẽ và đang phát triển trong quá trình thẩm tách
máu và bệnh thận, điều này khiến JT trở thành một đối tác lý tưởng để đưa Rayaldee tới các bác
sĩ và bệnh nhân tại Nhật Bản." (Pharmabiz)

