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NÔNG DÂN & NGUYÊN LIỆU
Mỹ: Cây gai dầu có thể thay thế cây thuốc lá
24/04 - Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell của Kentucky nói rằng vai trò của
ông trong việc hợp pháp hóa cây gai dầu
công nghiệp được đặt ở “hàng đầu trong
danh sách” các lý do người dân Kentucky
nên bầu lại ông vào năm 2020. Ông nói thêm
rằng cây gai dầu có thể thay thế cây thuốc lá
mà theo lịch sử nó là cây trồng mang lại
nhiều tiền cho bang Kentucky nơi có thể là
điểm nổi bật theo luật mới mà McConnell đã
giới thiệu. Luật pháp sẽ đòi hỏi tăng độ tuổi
tối thiểu đối với việc mua bán thuốc lá từ 18 đến 21 tuổi trên toàn quốc. “Vậy với tư cách là lãnh
đạo đa số, tôi có thể giúp các bạn bằng cách nào đây? Giúp Kentucky bằng cách nào đây?” McC
McCellell nói trong một cuộc họp báo. “Tôi sẽ ưu tiên cây gai dầu ở hàng đầu trong danh sách”.
(marijuanamoment.net)
Zimbabwe: Dự đoán có vụ mùa nhỏ hơn
24/04 - Sản lượng thuốc lá của Zimbabwe dự kiến sẽ giảm xuống còn 200 ngàn tấn trong năm
nay do điều kiện thời tiết không thuận lợi,
theo báo cáo của The Herald. Năm ngoái,
nước này đã sản xuất với mức cao nhất mọi
thời đại là 252 ngàn tấn thuốc lá. Nguyên
liệu thuốc lá bán trong năm nay được trồng
trong điều kiện thời tiết xấu, đặc trưng bởi
những cơn mưa muộn và những đợt khô hạn
kéo dài. Thật khó để chúng ta dự đoán sẽ có
bao nhiêu thuốc lá. Chúng tôi thậm chí
không muốn đoán. Chúng tôi chỉ cầu nguyện rằng ít nhất chúng tôi có được 200 ngàn tấn thuốc
lá, chủ tịch Hội đồng Tiếp thị và Công nghiệp Thuốc lá, bà Monica Chinamasa nói. (Reuters)
Nicaragua: Nông dân lạc quan về một vụ mùa tốt

12/04 - Báo cáo từ nhiều nông dân thuốc lá ở Nicaragua hầu hết là lạc quan về mùa vụ thuốc lá
2018-19. David Perez, chủ sở hữu của ASP Enterprises cho biết “chúng tôi trồng theo hai đợt nên
việc cấy ghép ra đồng lần đầu thì chúng tôi
đã thu hoạch và đang trong kho sấy.” Ông
này nói chất lượng của vụ thu hoạch đầu tiên
là tốt, nhưng có rất nhiều lá vụn do có gió
lớn. Aganorsa, một trong những nơi trồng
thuốc lá cao cấp lớn nhất ở Nicaragua, đã báo
cáo rằng nơi này đang thụ hưởng một vụ mùa
trong mơ. “Vụ tốt nhất từ trước đến nay
trong năm”. Eduardo Fernández nói “chúng
tôi có được điều kiện thời tiết tuyệt vời do có nhiều đợt không khí mát mẻ từ Mỹ.
(Cigaraficionado)
Zimbabwe: Nông dân kiếm được 4,6 triệu USD từ việc bán thuốc lá
08/04 - Nông dân Zimbabwe đã kiếm được 4,6 triệu USD từ việc bán thuốc lá. Nông dân đã bán
được 2,6 ngàn tấn tại các sàn đấu giá và từ hợp đồng. Hơn nữa, theo thống kê mới nhất của Hội
đồng Ngành công nghiệp và Tiếp thị Thuốc
lá, phần lớn vụ mùa đã được bán thông qua
các sàn hợp đồng. Thống kê cho thấy 1,4
ngàn tấn trị giá 2,5 triệu USD đã được bán
thông qua các sàn hợp đồng, trong khi 1,2
ngàn tấn trị giá 2,1 triệu USD đã được bán
thông qua hệ thống hợp đồng. Giá cao nhất
tại các sàn đấu giá vẫn ở mức 4,50 USD/kg
trong khi các nhà đấu thầu đã đưa ra mức giá
cao nhất là 5 USD/kg. Tuy nhiên, người ta đã lưu ý rằng việc giao hàng thuốc lá ở mức thấp
trong mùa này so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nông dân đã bán được 12,3 ngàn tấn trị giá 34
triệu USD. May mắn thay, đã có một số cải thiện trong việc giao hàng của nông dân cho các sàn
đấu giá sau khi chính phủ loại bỏ khoản phí 2% đối với tất cả các giao dịch. Mùa vụ thuốc lá năm
2019 được trồng trong điều kiện thời tiết ảm đạm đặc trưng bởi những cơn mưa muộn và những
đợt khô hạn kéo dài, đặc biệt là khi vụ mùa gần như đã sẵn sàng để gặt hái. Sản lượng thuốc lá đã
tăng đều trong những năm qua với việc Chính phủ đưa ra các chương trình nhằm thúc đẩy giá trị
gia tăng để tăng thu nhập ngoại tệ thông qua việc gia tăng xuất khẩu. (Farmer Review Africa)

SẢN XUẤT & KINH DOANH
Nhật: BAT tham gia cạnh tranh thị trường với sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
17/04 - Để cạnh tranh với Philip Morris International, British American Tobacco đã phát triển
một thiết bị gia nhiệt mới mà công ty này gọi
là thế hệ sản phẩm mới kế tiếp, có tên gọi là
iFuse glo đã có mặt trên thị trường ở nhiều
quốc gia và khu vực trên thế giới. Theo báo
cáo, vào đầu năm 2019, các sản phẩm mới này
của BAT đã đạt khoảng 20% thị phần các sản
phẩm tương tự ở Nhật, nhưng doanh số vẫn
thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh Philip Morris International. BAT cũng có kế
hoạch nộp đơn đăng ký danh sách sản phẩm mới lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa
Kỳ (FDA) và đang chuẩn bị triển khai bán sản phẩm này tại thị trường nội địa Mỹ sau khi có giấy
phép. (China Tobacco Market)
Philippines: Thuế suất và buôn lậu
15/04 - Đội ngũ chuyên gia kinh tế của chính quyền Duterte tại Philippines đã yêu cầu Bộ
Thương mại và Công nghiệp (DTI) tham gia đấu tranh chống buôn bán thuốc lá bất hợp pháp sau
khi một kế hoạch mới nhằm trốn thuế bị Cục Doanh thu Nội địa phát hiện. Bộ trưởng Tài chính
Carlos Sebastuez III đã chỉ đạo Cục Doanh thu Nội bộ (BIR) phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương
mại và Công nghiệp (DTI) trong việc kiểm soát các thương nhân thuốc lá bất hợp pháp liên quan
đến việc họ bị nghi ngờ việc tái sử dụng sử dụng tem thuế cho thuốc lá giả, Bộ Tài chính (DOF)
tiết lộ trong một tuyên bố vào thứ Hai. Trong một cuộc họp của ủy ban điều hành DOF (Execom)
gần đây, các quan chức BIR cho biết họ phát hiện ra rằng một số thực thể doanh nghiệp đã đưa ra
một kế hoạch khuyến mại theo đó tem thuế trên bao thuốc lá đã được bán có thể đổi lấy một hộp
cá mòi hoặc một gói mì. DTI yêu cầu BIR phối hợp với DTI trong việc ngăn chặn hành động
này, đặc biệt là khi việc khuyến mại này chưa được cấp phép. DTI cũng ra lệnh cho BIR truy tìm
ai đang thu mua tem đã sử dụng này. (Philippines News Agency)
Nam Phi: Sáng kiến #TakeBackTheTax

12/04 - Tại Nam Phi, British American Tobacco Nam Phi (BATSA) tuyên bố sẽ cam kết chuyển
trả 30 R triệu (2,15 triệu USD) đến cơ quan Thuế Dịch vụ Doanh thu Nam Phi (SARS) vì sáng
kiến #TakeBackTheTax. "BATSA sẽ cam kết trực tiếp giải quyết nạn buôn bán thuốc lá bất hợp
pháp do các tỷ phú tội phạm điều hành, hiện đang làm thất thu thuế Nam Phi 8 R tỷ mỗi năm.
Johnny Moloto, Trưởng phòng Đối ngoại BATSA, cho biết #TakeBackTheTax đã làm sáng tỏ
các hoạt động phi pháp của những tỷ phú tội phạm đang cướp đi số tiền thuế của người Nam Phi
và chúng tôi tự hào tiếp tục hỗ trợ sáng kiến này," Moloto nói. (The Citizen)
Trung Quốc: China Tobacco hướng đến đảm nhận việc sản xuất thuốc lá điếu toàn cầu
04/04 - Độc quyền trong thị trường thuốc lá lớn nhất thế giới không còn đủ cho Tổng Công ty
Thuốc lá Quốc gia Trung Quốc. Sự kết hợp giữa nền kinh tế chậm lại trong nước và những nỗ lực
của các cơ quan y tế trong việc hạn chế hút thuốc ở một quốc gia nơi có hơn một phần tư dân số
trưởng thành là người dùng thường xuyên, có nghĩa là công ty này hiện đang nhắm đến các đối
thủ phương Tây trên thị trường toàn cầu.
Trung Quốc đã xuất khẩu thuốc lá trị giá 722
triệu USD vào năm ngoái, theo dữ liệu hải
quan, tăng so với 248 triệu USD thập kỷ
trước, với phần lớn hướng đến các nước
đang phát triển ở châu Á. Sự thúc đẩy hướng
đến toàn cầu được sự ủng hộ của chính phủ
bằng lời kêu gọi phải tăng cường toàn diện
năng lực cạnh tranh quốc tế của China
Tobacco. Mục tiêu chung của China
Tobacco là trở thành một công ty thuốc lá
xuyên quốc gia với các thương hiệu hàng đầu của mình, để cạnh tranh với các thương hiệu của
Philip Morris International và British American Tobacco, Jennifer Fang của Đại học Simon
Fraser ở Canada, người nghiên cứu công ty này. (FT)
Uruguay: Nước đi tiên phong trên thế giới về hợp pháp hóa cần sa
04/04 - Ngày 19/07/2017 Uruguay là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa cần sa với mục
đích “giải trí”. “Món hàng đặc biệt” này chỉ được bán ở các hiệu thuốc tại đất nước 3,5 triệu dân
này, với 4 loại khác nhau, không loại nào đặc biệt mạnh. Hệ thống bán hàng được kiểm soát chặt
chẽ. Khách hàng phải đăng ký với cơ quan quản lý và sau đó được giới hạn mua 10 gram mỗi
tuần, đủ cho khoảng 20 mẩu. Cơ quan quản lý cũng kiểm soát độ mạnh của cần sa. Mức độ THC
(phần chất trong cần sa giúp tăng hưng phấn trí óc) bị giới hạn và cân bằng với mức độ CBD
(một hợp chất khác được cho là có tác dụng làm dịu cần sa nguyên chất). Cơ quan quản lý quy

định giá mỗi gói 5gram cần sa có giá khoảng 5 bảng Anh. Chủ sở hữu nhà thuốc Gabriel Llano
nói rằng chỉ nhận được khoảng 20% lợi nhuận từ mỗi gói mà anh ta bán. Ở Uruguay trước đây
chưa có ai trồng cần sa trên quy mô lớn, chúng tôi dự đoán rằng họ sẽ có thể sản xuất với tốc độ
nhanh hơn", Diego Riviera, Tổng thư ký của Ủy ban Ma túy Quốc gia của Uruguay, đồng giám
sát cơ quan quản lý cần sa, IRCCA, nói. IRCCA cũng có kế hoạch cấp bốn hoặc năm giấy phép
mới để trồng cần sa giải trí, hiện chỉ có hai công ty được phép sản xuất. Các nhà sản xuất địa
phương đã cố gắng tận dụng cơ hội này. ICC
Labs, một trong hai người trồng cần sa giải
trí được cấp phép, cũng tham gia vào cần sa
dược liệu, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và số
lượng thị trường xuất khẩu tiềm năng tăng
cao. Đây có lẽ là lý do tại sao một công ty
cần sa lớn của Canada - Aurora, gần đây đã
trả 220 triệu đô la để mua ICC. Aurora nói
rằng thỏa thuận này sẽ định vị nó là công ty
dẫn đầu thị trường ở Mỹ Latinh. Tháng 10 năm ngoái, Canada trở thành quốc gia thứ hai trên thế
giới hợp pháp hóa cần sa giải trí nhưng thị trường dược phẩm của nó đã diễn ra từ năm 2001.
Cách tiếp cận cần sa giải trí của Uruguay đã hạn chế tiềm năng kinh doanh của ngành. Nhưng khi
nói đến cần sa dược liệu, các công ty của Uruguay như Fotmer đang nhắm đến việc hình thành
một ngành công nghiệp toàn cầu. Các thị trường chính hiện nay là Úc, New Zealand, Canada,
Đức và một số thị trường khác, chủ yếu ở châu Âu. "Quy định đang thay đổi mọi lúc nên các dự
báo cũng đầy hứa hẹn vì cần sa y tế được hợp pháp hóa trên toàn thế giới." Elena Gonzalez
Ramos - Giám đốc chất lượng nghiên cứu và phát triển của Fotmer, cho biết. (BBC News)
Malaysia: Nước tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp lớn nhất thế giới năm 2018
04/04 - Hút thuốc là một mối nguy hại cho sức khỏe, nhưng thật đáng lo ngại khi thuốc lá được
bán bất hợp pháp, và tệ hơn là được tiêu thụ. Với số lượng khổng lồ 12 tỷ điếu thuốc lá được bán
trong năm 2018, Malaysia đã chiếm vị trí hàng đầu là nước tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp lớn
nhất, theo tiết lộ từ một nghiên cứu của Nielsen và Liên đoàn các nhà sản xuất thuốc lá
Malaysia. Nghiên cứu cho thấy 58,9% số thuốc lá được bán ở Malaysia là bất hợp pháp - với hầu
hết doanh số bán hàng là ở các khu vực Sabah, Sarawak, Pahang, Kelantan và Terengganu. Giám
đốc điều hành JT International Bhd., Cormac O'Rourke, nói với các phóng viên tại một cuộc họp
báo vào ngày 03/4 rằng Malaysia là một trong số ít các quốc gia trên thế giới nơi mà nạn bán
thuốc lá bất hợp pháp tiếp tục phát triển mạnh. Tờ báo Star đưa tin rằng O'Rourke được trích dẫn
nói việc thiếu thực thi hiệu quả và phối hợp là một trong những lý do chính không thể ngăn chặn
việc bán thuốc lá bất hợp pháp. Ông giải thích rằng những kẻ buôn lậu thuốc lá sẽ có thể thao

túng các lỗ hổng chính sách hiện hữu và lợi dụng lỗ rỗng biên giới như là các tuyến đường buôn
lậu chính vào nước này. O'Rourke đề xuất ba biện pháp. Đầu tiên, ông đề nghị áp dụng việc đình
chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt trong ba năm tới để tránh cú sốc giá, vì nó sẽ khiến nhiều người hút
thuốc chuyển sang thuốc lá bất hợp
pháp. Ngoài ra, O'Rourke đề xuất áp dụng
lệnh cấm việc chuyển tải thuốc lá tại các
điểm nhập cảnh ở Malaysia. Thay vào đó,
ông đề nghị áp dụng một điểm nhập cảnh duy
nhất cho bất kỳ việc nhập khẩu thuốc lá vào
Malaysia. Vận chuyển hàng hóa đã bị thao
túng bởi những kẻ buôn lậu, theo đó lô hàng
thuốc lá đến đây được cho là sẽ chuyển tải
sang một quốc gia khác, nhưng thực tế nó không được chuyển đi và cuối cùng là tìm lối vào thị
trường nội địa, theo ông O'Rourke. Cuối cùng, O'Rourke nói thêm rằng nên được thành lập một
cơ quan độc lập bao gồm nhiều cơ quan chính phủ kể cả đại diện của ngành, để lãnh đạo một
nhóm đặc nhiệm giải quyết nạn kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp. (Business Insider)

PHÁP LUẬT & DOANH NGHIỆP
UAE: Những gói thuốc lá không có tem thuế sẽ sớm bị cấm
22/04 - Các gói thuốc lá không dán tem thuế kỹ thuật số hợp pháp sẽ sớm bị cấm ở UAE như là
một phần nỗ lực của chính phủ nhằm trừng trị các thương nhân thuốc lá lừa đảo. Kể từ ngày 1
tháng 8 tới thuốc lá không tem thuế sẽ không
được phép bán, nhập khẩu hoặc sản xuất ở bất
cứ đâu tại Emirates. Trước thời gian này, kể
ngày 1 tháng 5, việc nhập khẩu thuốc lá
không tem vào nước này sẽ coi như là bất hợp
pháp, cơ quan Thuế Liên bang đã công bố.
Ước tính có tới một phần ba số thuốc lá được
bán ở UAE không đáp ứng các yêu cầu của
luật. Tất cả thuốc lá được sản xuất hoặc nhập
khẩu vào UAE phải có tem thuế có thể truy xuất nguồn gốc từ hai đầu. Động thái này là một phần
của kế hoạch đã được cơ quan thuế tiết lộ vào năm ngoái. “Các dấu tem sẽ được in trên bao gói

các sản phẩm thuốc lá và được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của FTA,” một phát ngôn viên của cơ
quan thuế cho biết trong khi phát biểu tại buổi ra mắt chương trình này vào năm ngoái. Một số
sản phẩm thuốc điếu được sản xuất hợp pháp tại các nhà máy nhưng lại được nhập lậu vào nước
này và không đáp ứng một số tiêu chuẩn. Những nhà cung cấp thuốc lá không tuân thủ luật mới
sẽ phải đối mặt với án phạt nặng hoặc bị cấm hoạt động kinh doanh. (The Nation)
Mỹ: Các doanh nghiệp xì-gà sợ phải đóng cửa vì các quy định của FDA
15/04 - Công ty xì-gà Newman J.C., ở Tampa, Florida, nói rằng tương lai của họ đang bị đe dọa
bởi các quy định từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). J.C. Newman là nhà
sản xuất xì-gà duy nhất còn sống sót ở
Tampa, chính thức là công ty của hơn 100
nhà máy và được gọi là "Thủ đô Xì-gà của
Thế giới". Eric Newman, chủ sở hữu và chủ
tịch của công ty J.C. Newman Cigar 124 tuổi
này, cho biết, công ty của chúng tôi đã sống
sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới, Đại Suy
thoái, Cấm vận Cuba, nhưng đề xuất các quy
định của FDA sẽ như là việc đóng đinh trên
quan tài cho nhà máy của chúng tôi và 135
nhân viên. Đây là công ăn việc làm của người Mỹ. Đây là tất cả những gì họ biết, đây là tất cả
những gì họ có. Họ tuân thủ tất cả các phán quyết mới và có thể sắp tới của FDA, Newman nói
rằng những quy định này sẽ khiến họ phải chi tiêu 30 triệu USD trong khi nhà máy chỉ bán được
10 triệu USD. Hiệp hội xì-gà của Mỹ, Hiệp hội các nhà bán lẻ xì-gà và Thuốc lá tẩu cao cấp quốc
tế và Quyền hút Xì-gà của Mỹ, tất cả đã hợp lực để đệ đơn kiện FDA. (Fox News)
Malaysia: Cigarillos (xì-gà điếu nhỏ) của BAT
12/04 - British American Tobacco Malaysia (BAT) đã bảo vệ việc bán xì-gà mini của họ được
mời chào gần đây ở Đông Malaysia như các sản phẩm thuốc lá hợp pháp tuân thủ luật pháp của
Bộ Y tế. Bộ này cho biết họ sẽ điều tra việc bán những điếu xì-gà này, dưới nhãn hiệu Dunhill, vì
người ta tin rằng xì-gà có thể đã được buôn lậu
vì chúng không có tem thuế hoặc cảnh báo của
bộ y tế đối với các bao gói. BAT đã đưa ra một
tuyên bố nói rằng Dunhill HTL Xì-gà điếu nhỏ
không bị buôn lậu hay bất hợp pháp. Dunhill
HTL Xì-gà không phải là thuốc lá điếu và hoàn
toàn tuân thủ các luật liên quan đến sản phẩm

không phải thuốc lá …. Giá đbán ã được bộ y tế phê duyệt và thuế tiêu thụ đặc biệt đã được trả
theo yêu cầu của hải quan. (TMA)
EU: Hệ thống theo dõi và truy xuất có thể trễ hạn
12/04 - Các quốc gia thành viên EU chưa áp dụng các biện pháp cần thiết theo Chỉ thị về các Sản
phẩm Thuốc lá II (TPD II) nhằm thực hiện một hệ thống theo dõi và truy xuất để giải quyết nạn
buôn bán thuốc lá bất hợp pháp, có nguy cơ tạo ra sự gián đoạn trong thị trường đơn lẻ nào đó,
theo tờ Euractiv cho biết. Theo Chỉ thị, các quốc gia thành viên nên chỉ định một “công ty phát
hành ID”, chịu trách nhiệm tạo và cấp mã số nhận dạng duy nhất để áp dụng cho từng đơn vị bao
gói thuốc, và “đảm bảo sự độc lập của nhà
phát hành ID khỏi ngành công nghiệp thuốc
lá.” Để hệ thống được vận hành đầy đủ trên
khắp châu Âu, tất cả các quốc gia thành
viên phải tuân thủ quy định, nếu không, các
sản phẩm thuốc lá sẽ không thể di chuyển
trong thị trường chung EU. Tuy nhiên,
Euractiv đã được thông báo rằng một số
quốc gia thành viên chưa sẵn sàng vì họ
chưa chỉ định bất kỳ nhà phát hành ID nào
và có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn ngày 6 tháng 5. Điều đó cũng đã được xác nhận tại một cuộc họp
của Nhóm chuyên gia về truy xuất nguồn gốc. TPD II có hiệu lực vào ngày 20 tháng 5 và các nhà
phê bình cho rằng khung thời gian của Ủy ban đã quá chặt chẽ. Các quốc gia thành viên và Ủy
ban đang làm việc rất chăm chỉ để kịp thời khởi động hệ thống truy xuất nguồn gốc thuốc lá của
EU. Người ta đã đạt được tiến bộ tuyệt vời cho hầu hết các bộ phận của hệ thống, bao gồm bộ
định tuyến của hệ thống và hệ thống kho lưu trữ, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu, Anca
Paduraru, nói với Eurativ. Quan chức EU nói thêm rằng một số tổ chức phát hành ID đang tham
gia vào các thử nghiệm kỹ thuật đang diễn ra với hệ thống kho lưu trữ. Ủy ban tiếp tục theo dõi
chặt chẽ tình hình liên quan đến những công tác chỉ định các tổ chức phát hành ID riêng biệt của
các quốc gia thành viên cũng như tất cả các phát triển kỹ thuật có liên quan. (Euractiv)
Mỹ: Thuốc lá 21
12/04 - Cuối tuần trước, Washington đã trở thành tiểu bang thứ chín tăng tuổi hút thuốc lên 21.
Cùng với việc hạn chế thuốc lá truyền thống, đạo luật mới cho tăng tuổi hợp pháp để được mua
thuốc lá điện tử và các sản phẩm vaping khác, cho dù chúng có nicotine hay không và đặt ra một
hình phạt cho việc bán cho người mua chưa đủ tuổi. Luật này sẽ có hiệu lực vào năm 2020.
Illinois cũng đã tăng tuổi mua thuốc lá, trở thành tiểu bang đầu tiên ở vùng Trung Tây nước Mỹ

làm như vậy. Luật Illinois sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Illinois và Washington đã tham gia
váo danh sách này với 21 tiểu bang bao gồm Hawaii, California, New Jersey, Oregon, Maine và
Massachusetts. Luật này cũng sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay tại bang Arkansas và Virginia.
(Tobacco Reporter)
Malaysia: Quy định về các sản phẩm thuốc lá
09/04 - Một điều luật mới được biết là Đạo luật Kiểm soát Thuốc lá sẽ được đưa ra vào cuối năm
nay, bao gồm các quy định về tất cả các sản phẩm liên quan đến thuốc lá. Bộ trưởng Y tế Datuk
Seri Tiến sĩ Dzulkefly Ahmad nói rằng Bộ này đang trong quá trình soạn thảo luật mới để bao
gồm các quy định về các khu vực cấm hút thuốc. "Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được hoàn tất
vào cuối năm nay trước khi nộp cho Phòng
Tổng chưởng lý." Về cơ bản, luật mới sẽ bao
gồm mọi thứ liên quan đến thuốc lá điện tử,
vape, toàn bộ chuỗi cung ứng và liều lượng
và việc nên và không nên làm. "Luật cũng sẽ
đưa ra các hình phạt", Tiến sĩ Dzulkefly nói
với báo chí sau khi khai mạc Lễ kỷ niệm
Ngày Sức khỏe Thế giới 2019 tại tòa nhà Bộ
này hôm 8 tháng 4. Cùng có mặt tại sự kiện
còn có người đứng đầu phái đoàn và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Malaysia, Brunei và
Singapore Bác sĩ Lo Ying-Ru Jacqueline, Tổng giám đốc Y tế Datuk Dr Noor Hisham Abdullah,
phó tổng giám đốc Datuk Dr Chong Chee Kheong và Datuk Dr Christopher Lee, và tổng thư ký
Datuk Dr Chen Chaw Min. Hiện tại, luật kiểm soát các sản phẩm thuốc lá nằm trong Đạo luật
Thực phẩm, trong khi Đạo luật Poisons điều chỉnh các sản phẩm vape có chứa nicotine. Luật mới
sẽ hợp lý hóa việc kiểm soát và thực thi đối với tất cả các sản phẩm liên quan đến thuốc lá, bao
gồm cả khu vực cấm hút thuốc. (The Star)
Canada: Thu giữ hơn 240.000 thuốc lá lậu cùng với cần sa và các loại thuốc khác
06/04 - Hai người đàn ông ở Winnipeg bị phát hiện sở hữu các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp
không được ghi dấu thuế Manitoba. Những cá nhân này hiện phải đối mặt với các cáo buộc theo
Đạo luật thuế thuốc lá Manitoba, Đạo luật
thuế và luật thuế khác và Bộ luật hình sự. Vụ
bắt giữ này cũng bao gồm số lượng cần sa
bất hợp pháp, cần sa có thể ăn được và thuốc
phiện đã được chuyển cho Sở cảnh sát
Winnipeg. Cuộc điều tra đang diễn ra. Liên

quan đến thuốc lá bị thu giữ, nếu các sản phẩm này được bán ra sẽ khiến Manitoba thất thu
71.956,40 CAD tiền thuế. Đối với lần vi phạm lần đầu, các cá nhân phải đối mặt với mức phạt từ
1.000 đến 10.000 CAD và/hoặc tối đa sáu tháng tù. Nếu bị kết án, họ phải chịu hình phạt đóng
thuế gấp ba lần. Do bị kết án trước đó theo các hành vi nói trên, một trong hai người sẽ phải đối
mặt với mức phạt từ 10.000 đến 50.000 CAD và/hoặc lên đến một năm tù. Ngoài ra, họ có thể
phải đối mặt với mức phạt thuế gấp bốn lần là 287.825,60 CAD. (Mysteinbach)

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG
Mỹ: Altria/Lexaria hợp tác về nicotine ăn được
Lexaria Nicotine LLC, một công ty con thuộc sở hữu của Lexaria Bioscience Corp, đã ký một
thỏa thuận với Altria Group Inc. để tài trợ Lexaria cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ
DehydraTECH ™ được cấp bằng sáng chế, giúp tăng cường hiệu suất của các hợp chất có lợi
trong các sản phẩm ăn được qua bốn loại: hương vị và mùi, tốc độ phản ứng, hấp thụ sinh học và
sinh khả dụng. Quan hệ đối tác này sẽ khám phá sự đổi mới trong các sản phẩm tiêu dùng
nicotine qua đường miệng, giảm rủi ro và có
khả năng thương mại hóa công nghệ mới để
truyền dẫn nicotine qua đường miệng. “Đây
là một cột mốc đáng kinh ngạc đối với
Lexaria Bioscience và các cổ đông của chúng
tôi. Chúng tôi tự hào rằng Altria đã chọn đầu
tư vào công nghệ mới của chúng tôi và mong
muốn gặt hái những lợi ích khi làm việc với
một đối tác tầm cỡ thế giới,” Chris Bunka,
giám đốc của Lexaria Bioscience, cho biết. “Chúng tôi có cơ hội cùng nhau thay đổi việc truyền
dẫn nicotine và tạo sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu người tiêu dùng.” Để đổi lấy lợi
ích cổ phần thiểu số Altria Ventures Inc., một công ty con gián tiếp của Tập đoàn Altria sẽ tài trợ
tới 12 triệu USD cho Lexaria Nicotine để thực hiện các cuộc nghiên cứu lâm sàng dựa trên ứng
dụng DehydraTECHTM. (Forbes)
Trung Quốc: Chất lượng lá vàng sấy được cải thiện với năng lượng sạch

Trong những năm gần đây, tỉnh Quý Châu đã tích cực tìm hiểu các nguồn năng lượng thay thế
như năng lượng sinh khối, bơm khí nhiệt năng và năng lượng mặt trời để thay thế việc đốt than
truyền thống. Các kho sấy truyền thống sử dụng than làm nhiên liệu, quá trình sấy cần có thời
gian và năng lượng. Việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm thường không được chính xác, và các khí
độc hại như sulfur dioxide được tạo ra trong
quá trình đốt than, cũng ảnh hưởng đến môi
trường. Với các nguồn năng lượng mới như
năng lượng điện và năng lượng sinh khối, giờ
đây người ta có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm,
cải thiện tính hiệu quả và sự ổn định. Quan
trọng hơn, các chất độc hại đã giảm đáng kể,
cho phép ngành công nghiệp thuốc lá đóng
góp rất lớn vào việc bảo vệ môi trường. Năm
2018, tỉnh Quý Châu đã quảng bá 4.600 kho
sấy sử dụng nhiên liệu sinh khối và 500 kho sấy bằng năng lượng điện. Trong tương lai, họ cũng
sẽ tích cực tìm kiếm các phương pháp vận hành theo định hướng thị trường, đẩy mạnh thay thế
bằng năng lượng sạch trong công tác sấy thuốc lá và thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng
lượng và giảm phát thải từ việc sấy lá thuốc lá, phấn đấu tạo ra một mô hình sản xuất lá thuốc lá
mới. (Tobacco Asia)
Mỹ: Hút cần sa so với hút thuốc lá, loại nào có hại hơn?
Trong khi hút thuốc lá được cho là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh ung thư phổi, một số bằng
chứng khoa học cho thấy không có mối liên hệ nào giữa hút cần sa và ung thư phổi. Đó là theo
một báo cáo liên bang năm 2017 đã gần hai thập kỷ nghiên cứu về cần sa, mà nghiên cứu này bị
giới hạn bởi chính quyền liên bang phân loại
cần sa là một chất phải được kiểm soát. Mặc
dù hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra
bệnh tim, báo cáo kết luận không rõ liệu sử
dụng cần sa có liên quan đến đau tim hay đột
quỵ hay không. Nhưng có bằng chứng mạnh
mẽ liên quan đến việc hút cần sa lâu dài với
ho nhiều hơn và thường xuyên bị viêm phế
quản mãn tính, theo báo cáo từ Viện Hàn lâm
Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia. Báo cáo cũng xem xét các tác động khác, tìm ra một số
các rủi ro có thể xảy ra, những biến động và ẩn số. Ví dụ, báo cáo cho biết cần sa có thể làm giảm
buồn nôn liên quan đến hóa trị và đau mãn tính của người lớn nhưng người ta cũng tìm thấy bằng

chứng loại thuốc này có liên quan đến việc phát triển tâm thần phân liệt và gặp phải tai nạn giao
thông. Trong những tuần gần đây, các nghiên cứu đã lặp lại mối lo ngại về cần sa và rối loạn tâm
thần cao và ghi nhận sự gia tăng các ca cấp cứu liên quan đến cần sa sau khi nó được hợp pháp
hóa ở Colorado. Thuốc lá và cần sa cũng có thể sử dụng chung. Blunts - cần sa trong lá gói xì-gà
bao gồm lá thuốc lá - đã trở nên phổ biến. (The Science Times)
Nam Phi: Doanh nghiệp nội địa sản xuất thuốc lá sinh thái đầu tiên
17/04 - Như chúng ta đã biết, tàn thuốc lá có thể gây ra vấn đề ô nhiễm về nhựa trên thế giới. Do
vậy, công ty Smokey Treats ở Cape Town, Nam Phi, sử dụng bột gỗ và giấy vấn thuốc lá không
chứa clo để sản xuất thuốc lá và bao gói thuốc lá, không chứa chất phụ gia nhân tạo và phân hủy
sinh học, từ đó làm giảm ô nhiễm do thuốc lá
thải. Hộp thuốc lá của công ty này không có
kim loại, không độc hại và được làm từ đậu
nành tái tạo. Những thay đổi này chắc chắn
không ngăn chặn thói quen hút thuốc của mọi
người, nhưng đây là bước đầu tiên để giải
quyết hiệu ứng cánh bướm do người hút
thuốc ném mẩu thuốc lá khắp nơi. Smokey
Treats cũng sử dụng 1% lợi nhuận của mình
để trồng cây, hy vọng sẽ trồng được hàng triệu cây ở Nam Phi. Trên khắp thế giới có hàng tỷ
người hút thuốc, và hơn 2 triệu mẩu thuốc lá được ném khắp thế giới mỗi phút, và một phần
mười trong số này cuối cùng chảy xuống biển hoặc nước nguồn. Mỗi năm, 5 nghìn tỷ điếu thuốc
lá được bán trên toàn thế giới và 65% số mẩu thuốc lá được vứt đi. Chỉ riêng ở Nam Phi, 26 tỷ
điếu thuốc lá được bán mỗi năm, tương đương 1,3 tỷ gói, hơn một nửa trong số đó được ném
xuống đất sau khi sử dụng. (CapeTown ETC)

