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NÔNG DÂN & NGUYÊN LIỆU
Zimbabwe: TIMB thực hiện cuộc tham vấn trước khi cho mở bán thuốc lá
17/4 - Ủy ban Tiếp thị và Công nghiệp Thuốc lá (TIMB) cho biết các cuộc tham vấn vẫn đang
tiếp diễn để đảm bảo việc kinh doanh suôn sẻ khi mùa bán hàng khai mạc vào tuần tới trong bối
cảnh đang diễn ra đại dịch Covid-19 toàn cầu. Phát biểu qua điện thoại từ Harare ngày hôm qua,
giám đốc điều hành của TIMB, Tiến sĩ Andrew Matibiri cho biết các cuộc tham vấn về cách thức
kinh doanh sẽ được tiến hành khi mùa bán
hàng khai mạc vào thứ Tư tới trước nạn dịch
Covid-19 vẫn đang diển ra và Chính phủ sẽ
sớm đưa ra tuyên bố về vấn đề đó. “Đúng là
mùa bán hàng thuốc lá sẽ được khai mạc vào
tuần tới. Các bên liên quan trong lĩnh vực
thuốc lá vẫn đang tham khảo ý kiến về việc
mua bán sẽ được tiến hành như thế nào tại
các sàn đấu giá trong bối cảnh Covid-19.
Tuy nhiên, tôi không thể đưa ra các chi tiết liên quan đến các cuộc tham vấn tại thời điểm này vì
các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành. Tôi nghĩ rằng các cơ quan hữu quan sẽ sớm đưa ra
tuyên bố một khi các cuộc tham vấn kết thúc,” ông này nói. Ngành thuốc lá đóng một vai trò
quan trọng trong việc duy trì nền kinh tế của Zimbabwe bằng cách tạo ra ngoại tệ rất cần
thiết.Nước này xuất khẩu thuốc lá vàng sấy sang các khu vực khác nhau trên thế giới, chủ yếu là
Trung Quốc, Nam Phi, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bỉ và Indonesia. Kể từ đầu năm
đến nay, Zimbabwe đã xuất khẩu hơn 200 triệu USD lá vàng sấy trên toàn cầu. Thuốc lá được
xuất khẩu trong suốt cả năm mặc dù phần lớn cây trồng được thu mua từ nông dân trong một vài
tuần. Các thương nhân sau đó chế biến, phân loại và lưu trữ các lô hàng xuất khẩu lá khi có đơn
đặt hàng. Trong khi đó, nông dân thuốc lá đã sẵn sàng bắt đầu giao lá tươi cho các sàn đấu giá và
các sàn thu mua theo hợp đồng trước mùa tiếp thị 2020. (Chronlicle)
Ấn Độ: Xuất khẩu lá dự kiến sẽ giảm một phần năm
17/4 – Tình trạng phong tỏa kinh tế và xã hội hiện nay do cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ
sẽ khiến việc tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá giảm 20% trong năm nay, theo Hội đồng
Thuốc lá. Hội đồng này nói thêm rằng họ có thể yêu cầu nông dân thuốc lá giảm sản lượng do
nhu cầu sụt giảm. Một thành viên của Hiệp hội Thuốc lá Ấn Độ (ITA) cho biết, giống như bất kỳ
ngành công nghiệp nào khác, ngành công nghiệp thuốc lá cũng bị bế tắc do lệnh phong tỏa. Công

việc bán đấu giá thuốc lá ở Andhra Pradesh,
đã bắt đầu trước đó, cũng bị đình chỉ. Dự
kiến sẽ bắt đầu sau ngày 20 tháng 4. Do sự
chậm trễ của nguồn cung cấp và cả các cố
vấn y tế về Covid-19, nhu cầu về nguyên liệu
có thể trầm lắng trong năm nay. Hội đồng
Thuốc lá dự kiến sẽ giảm khoảng 20% nhu
cầu trong năm nay. Năm ngoái, sản lượng lá
ở Andhra Pradesh và Karnataka lần lượt đạt
tổng cộng là 124 ngàn tấn và 103 ngàn tấn. Khoảng 65% tổng lượng lá thuốc lá trồng ở Ấn Độ
được xuất khẩu. Người phát ngôn của ITA cho biết thêm, “những người thu mua nước ngoài vẫn
chưa đến Ấn Độ và kiểm tra thực tế các sản phẩm và đặt hàng, mặc dù các cuộc thảo luận ban
đầu về các thông số chất lượng và yêu cầu đã kết thúc. Họ đã thay đổi kế hoạch bởi hầu hết các
quốc gia đều phong tỏa hoàn toàn. (Tobacco Reporter)
Zimbabwe: Các bên liên quan đưa ra nguyên tắc thị trường trong thời kỳ Covid-19
15/4 - Ủy ban Tiếp thị và Công nghiệp Thuốc lá (TIMB) đã làm việc để thiết lập các hướng dẫn
để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong mùa bán thuốc lá. Hội đồng quản trị dự kiến sẽ áp
dụng hướng dẫn “giao hàng hôm nay, bán hàng vào ngày mai” và chỉ 20 nông dân sẽ được phép
hoàn thành việc bán từng lô hàng trước khi
chuyển sang đợt tiếp theo. Nông dân sẽ
không được phép ngủ qua đêm tại chợ. Mọi
người sẽ được kiểm tra thân nhiệt và ID tại
cổng và chốt rửa tay sẽ được lắp đặt tại các
lối vào. “Thuốc lá được mua mà không cần
sự hiện diện của nông dân, vì họ chỉ đến xem
xét sau khi hàng đã được bán. Thứ tự trên sàn
sẽ được ngành triển khai để đảm bảo tuân thủ
các quy tắc do các bên liên quan đặt ra. Họ sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại các cổng ra vào
và duy trì số lượng người được phép tụ tập theo các đề xuất trong hướng dẫn. Những lô thuốc lá
chưa được đăng ký sẽ không được chấp nhận và người bán sẽ bị từ chối. (Newsday.com)
Tanzania: Sản lượng thuốc lá giảm 20% trong năm nay
10/4 - Sản lượng thuốc lá của Tanzania, một mặt hàng xuất khẩu chính từ quốc gia Đông Phi này,
có thể giảm tới 20% trong năm nay do thời tiết không thuận lợi. Sản lượng có thể giảm xuống từ
57 ngàn tấn đến 63 ngàn tấn trong mùa tiếp thị từ tháng 5 đến tháng 8 tới, tổng giám đốc của Hội

đồng Thuốc lá Tanzania, Stanley Mnozya,
cho biết. Con số trên là nhằm so sánh với sản
lượng 71 ngàn tấn của năm ngoái. Lượng
mưa lớn bất thường đã cuốn trôi phân bón ra
khỏi các cánh đồng thuốc lá và kết quả là lá
cây bị mỏng và nhẹ đi, theo ông Mnozya. Các
lô hàng thuốc lá Tanzania đã tăng lên 222,6
triệu USD trong năm 2018 so với 195,8 triệu
USD một năm trước đó, khiến nó trở thành
cây trồng đem lại tiền mặt hàng đầu quốc gia sau hạt điều. (Bloomberg)
Zimbabwe: Các bên liên quan thảo luận về vụ mùa thuốc lá
9/04 - Các bên liên quan trong ngành thuốc lá sẽ có một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc
mở cửa thị trường thuốc lá ở Zimbabwe sau khi các hướng dẫn đề xuất ban đầu nhằm ngăn chặn
sự lây lan của Covid-19 bị bát bỏ. Ngày mở cửa dự kiến là ngày 22 tháng 4. Zimbabwe hiện đang
trong thời điểm phong tỏa trong 21 ngày do
Covid-19, và đang chuẩn bị các công việc
cho mùa bán hàng lá thuốc lá. Các kế hoạch
cần phải được phê duyệt để ngăn chặn tình
trạng đông đúc trên các sàn bán thuốc lá từ
đó có thể khiến xảy ra việc lây lan Covid-19,
và các hệ thống máy tính có thể cần phải
được điều chỉnh để cho phép nông dân trở
thành một phần của quy trình – sự minh bạch
là rất quan trọng nhằm tránh giá thuốc lá bị ảnh hưởng do bên trung gian. Các biện pháp phòng
ngừa như được thực hiện ở Malawi sẽ là cần thiết. Bộ Nông nghiệp sẽ quyết định liệu có hợp lý
không khi cho phép mở cửa thị trường vào ngày 22 tháng 4. Thuốc lá là một trong những mặt
hàng có thu nhập ngoại tệ lớn nhất của Zimbabwe. (allafrica.com)
Malawi: Tổng thống ra lệnh mở cửa thị trường thuốc lá
6/04 - Tổng thống Malawi Peter Mutharika đã ra lệnh mở cửa thị trường thuốc lá và được phép
hoạt động mà không bị gián đoạn để bảo vệ nông dân nhỏ và tăng cường thu ngoại tệ. Thuốc lá là
nguồn thu ngoại tệ chính của Malawi. Lệnh này là một phần của gói kích thích nhằm giảm thiểu
tác động của sự bùng phát coronavirus, bao gồm các biện pháp như giảm thuế, giảm giá nhiên
liệu và tăng trợ cấp rủi ro cho nhân viên y tế. “Coronavirus có tác động tiêu cực rất lớn đến nền
kinh tế và doanh nghiệp ở khắp mọi nơi,” theo ông Mutharika. “Có rất nhiều doanh nhân và các

bên trong ngành không chắc chắn về tình hình trong khi dịch bệnh đang diễn ra. Tôi biết rằng
mọi người đều lo lắng. Do đó, [chính phủ] sẽ có biện pháp bảo vệ việc làm và thu nhập, bảo vệ
doanh nghiệp và đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng và sự tồn tại của nền kinh
tế.” Mutharika và nội các của ông ta cũng sẽ cắt giảm 10 phần trăm để giúp chống lại sự lây lan
của coronavirus. Tính đến thứ nay, Malawi đã có bốn ca được xác nhận nhiễm Covid19. (Allafrica.com)
Ấn Độ: Còn tồn 3.000 tấn thuốc lá chưa bán
5/04 - Cựu bộ trưởng và lãnh đạo của BJP, AH Vishwanath, yêu cầu bồi thường cho nông dân
trồng thuốc lá và nói: "Gần như, 3.000 tấn thuốc lá ở các quận Mysuru và Hassan vẫn chưa được
bán." Phát biểu với báo chí sau khi phân phát
bộ khẩu phần cho người nghèo trong thị trấn,
ông này nói: "Những nông dân thuốc lá đang
bị khủng hoảng bởi việc phong tỏa. Chính
phủ tiểu bang nên trình bày về khó khăn của
nông dân thuốc lá cho Trung ương và tìm
cách giúp đỡ. Họ cũng nên tìm cách bán các
lô thuốc lá còn tồn." Nông dân đang bị căng
thẳng vì giá thuốc lá đã sụt giảm. Các ngân
hàng đang hối thúc nông dân trả nợ. Chính phủ phải chốt giá một cách khoa học và hỗ trợ cho
nông dân, ông này yêu cầu. (deccanherald.com)
Malawi: Hy vọng sản lượng thấp hơn sẽ mang lại giá cao hơn
3/04 - Malawi dự kiến sẽ sản xuất 154,7 ngàn tấn thuốc lá các loại trong mùa này, giảm 6,62% so
với năm ngoái, báo Nyasa Times, trích dẫn một đánh giá gần đây của Hội đồng Thuốc lá (TC)
của Malawi. Bộ Thương mại cũng dự đoán nhu cầu giảm 4,4% trong năm nay. TC cho rằng sản
lượng giảm là do giá thu mua thuốc lá ở Malawi thấp trong mùa tiếp thị 2019 và lượng mưa quá
mức trong thời điểm canh tác, gây ra sự rò rỉ
chất dinh dưỡng trong cây trồng. Bộ Thương
mại hy vọng sản lượng sụt giảm sẽ dẫn đến
giá cả hấp dẫn hơn trong năm nay. Với nhu
cầu thương mại năm 2020 ở mức 161,4 ngàn
tấn, sản lượng ước tính năm 2020 dự kiến sẽ
có được giá cả cạnh tranh vì các công ty sẽ
cạnh tranh lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu của
họ, báo cáo cho biết. Trong khu vực, dự kiến

sản lượng đã giảm tại các nước láng giềng như Zambia, Tanzania, Mozambique và Zimbabwe
gây ra do lượng mưa thất thường, và sau đó lại xảy ra hạn hán ở giai đoạn sinh trưởng quan trọng
của cây trồng. TC đã đình chỉ khai mạc mùa tiếp thị thuốc lá năm 2020 do dịch bệnh coronavirus,
được của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch. (Tobacco reporter)

SẢN XUẤT & KINH DOANH
Philippines: JTI mở trung tâm kinh doanh toàn cầu tại Manila
20/4 - Japan Tobacco International (JTI) sẽ mở một trung tâm dịch vụ kinh doanh toàn cầu (GBS)
tại Manila, Philippines. Trung tâm GBS dự
kiến sẽ giúp mang lại việc làm cho những
người mất việc do sự bùng phát của
coronavirus. Trung tâm GBS Manila trở
thành trung tâm toàn cầu thứ ba của JTI, sau
khi đã mở hai trung tâm tương tự ở Warsaw,
Ba Lan và tại St. Petersburg, Nga, JTI cho
biết. Trung tâm GBS sẽ tuyển dụng tới 350
người trong vòng ba năm tới, nâng tổng số
nhân viên JTI tại Philippines lên 5.000 người, bao gồm cả những người trong một nhà máy sản
xuất ở tỉnh Batangas. (Philstar)
Nam Phi: BAT kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm bán thuốc lá
6/04 - British American Tobacco South Africa (BATSA) đang kêu gọi chính phủ Nam Phi dỡ bỏ
lệnh cấm bán thuốc lá có hiệu lực song song với lệnh cách ly ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của
coronavirus. Chính phủ đã áp dụng lệnh
phong tỏa trong 21 ngày, đóng cửa tất cả các
dịch vụ không cần thiết và cấm các doanh
nghiệp bán thuốc lá và rượu. Lệnh cấm bán
thuốc lá có nghĩa là giúp ngăn người hút
thuốc khỏi các biến chứng nghiêm trọng của
virus - các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những
người hút thuốc lá điếu và thuốc lá hóa hơi
có thể phải đối mặt với các biến chứng

nghiêm trọng hơn từ bệnh hô hấp. BATSA, tuy nhiên, lập luận rằng lệnh cấm có thể cản trở
những nỗ lực ngăn chặn virus. “Nó sẽ vô tình buộc 11 triệu người hút thuốc đi ra ngoài khu vực
của họ để tìm kiếm các cửa hàng sẵn có bất chấp lệnh cấm, như chúng tôi đã thấy trong một số
báo cáo phương tiện truyền thông,” công ty này cho biết. Điều này sẽ khiến mọi người di chuyển
nhiều hơn và tương tác nhiều hơn so với việc người hút thuốc có thể mua thuốc lá tại cửa hàng
hợp pháp gần nhất cùng lúc với việc mua tất cả các mặt hàng thiết yếu khác của họ. Công ty cũng
lo ngại lệnh cấm sẽ dẫn đến buôn bán bất hợp pháp nhiều hơn, buộc người hút thuốc phải tìm
kiếm thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác trên thị trường chợ đen. Hiệp hội Thuốc lá Thương
mại Công bằng Độc lập (FITA) ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm. Sinenhlanhla Mnguni, chủ tịch
FITA cho biết, việc dỡ bỏ lệnh cấm, điều trước tiên, là giữ được công ăn việc làm, mang lại nhiều
tiền hơn vào kho bạc nhà nước, kích thích nền kinh tế và giảm tác động tâm lý đối với người
Nam Phi trong thời kỳ phong tỏa. BATSA chiếm 78% thị phần thị trường thuốc lá hợp pháp ở
Nam Phi. (Reuters)
Nga: Các công ty đa quốc gia ngừng sản xuất thuốc lá khi chờ làm rõ chính sách
3/04 - Một số nhà sản xuất thuốc lá đa quốc gia bao gồm Philip Morris International (PMI), Japan
Thuốc lá Quốc tế (JTI) và British American Tobacco (BAT) đã đình chỉ hoạt động sản xuất thuốc
lá của họ ở Nga trong khi chờ làm rõ về các
chính sách phòng chống coronavirus. Chính
phủ Nga đã liệt kê các sản phẩm thuốc lá là
hàng hóa phi thực phẩm và do đó đã cấm hoạt
động trong giai đoạn này của đại dịch. Người
phát ngôn JTI lưu ý rằng đã thực hiện các
biện pháp để đảm bảo nguồn cung sản phẩm
không bị gián đoạn cho người tiêu dùng. BAT
đã đóng cửa cơ sở sản xuất St. Petersburg cho
đến ngày 5 tháng 4 vì những lý do tương tự. PMI đã đóng cửa cơ sở sản xuất St. Petersburg cho
đến ngày 3 tháng 4. Sự trì trệ trong sản xuất này có thể dẫn đến tình trạng thiếu thuốc lá trừ khi
chính phủ làm rõ ý định về thời gian của họ. (Tobacco Reporter)
New Zealand: Phân loại thuốc lá là ngành kinh doanh thiết yếu
1/04 - Nhà máy của Imperial Tobacco ở Petone, New Zealand, đã được chính phủ liệt vào danh
sách doanh nghiệp thiết yếu, cho phép công ty này duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch
coronavirus bùng phát. Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm (MBIE) tuyên bố rằng tiếp tục cung
cấp hàng tiêu dùng liên tục. “Các nhà cung cấp cho một doanh nghiệp thiết yếu cũng được coi là
các đơn vị thiết yếu, bao gồm cả các bên bán buôn thuốc lá. Tuy nhiên, nó chỉ có thể bán cho các

doanh nghiệp thiết yếu mà thôi chứ không thể
bao gồm cho cộng đồng,” MBIE nói. “Imperial
có thể cung cấp cho thị trường một cách an
toàn,” một phát ngôn viên của Imperial nói. Số
lượng nhân viên nhà máy này đã giảm xuống và
đang làm việc theo cách bố trí sản xuất và định
dạng ca làm việc duy trì khoảng cách vật lý
giữa họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng
về cơ sở còn mở cửa hoạt động. “Chúng ta đang
đối phó với một cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn và dường như không có ý nghĩa gì khi một nhà
máy sản xuất thuốc lá là một dịch vụ thiết yếu trong khi rất nhiều ngành công nghiệp khác đã
phải ngừng hoạt động,” Richard Edwards, một giáo sư tại Đại học Otago và là thành viên của ban
cố vấn khoa học của Tổ chức Hen suyễn, tuyên bố. (Camberratimes)
Nam Phi: PMSA đầu tư hơn 43,5 triệu USD vào năm 2020
1/04 - Các khoản đầu tư địa phương của Philip Morris Nam Phi (PMSA) dự kiến sẽ vượt quá
SAR 650 triệu (43,5 triệu USD) vào năm 2020, khi nó mở rộng thị trường IQOS trên toàn
quốc. Marcelo Nico, giám đốc điều hành của PMSA, cho biết, “Mặc dù điều kiện kinh tế đầy
thách thức, chúng tôi đang đầu tư để mang đến những lựa chọn thay thế tốt hơn, không khói
thuốc cho 10 triệu người hút thuốc trưởng
thành ở Nam Phi. Tổng vốn đầu tư của chúng
tôi từ 2017 đến 2020 sẽ vượt quá SAR 650
triệu và chúng tôi có kế hoạch tiếp tục đầu tư
trong những năm tới. Điều này nhấn mạnh
cam kết liên tục của chúng tôi đối với nền
kinh tế Nam Phi.” PMSA đã mở 26 cửa hàng
chuyên bán lẻ IQOS mới kể từ khi ra mắt tại
Nam Phi vào tháng 4 năm 2017, với 15 trong
số cửa hàng này được mở vào năm 2019. Công ty cũng đã áp dụng tùy chọn đăng ký IQOS cho
phép người tiêu dùng thanh toán tiền mua thiết bị trong vòng một năm với khoảng SAR 80 mỗi
tháng. Theo ông Nico, điều này là để đảm bảo rằng chi phí thiết bị không phải là rào cản trong
việc lựa chọn một loại thuốc lá thay thế tốt hơn. (Tobacco Asia)
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EU: Hạn chót đối với sản phẩm thuốc lá trong việc thực thi Chỉ thị 2014/40/EU
21/4 - Ngày 20 tháng 5 tới, hai Chỉ thị của Liên minh Châu Âu sẽ bắt đầu có hiệu lực, đặt ra
những thách thức mới cho thị trường thuốc lá. Điều 7 và 15 của Chỉ thị 2014/40/EU của Nghị
viện Châu Âu liên quan với các quy tắc mới về thuốc lá Menthol và Theo dõi & Truy xuất nguồn
gốc. Điều 7 cấm bán thuốc lá điếu với “hương vị đặc trưng”, chẳng hạn như tinh dầu bạc hà, ở
EU và Vương quốc Anh và có hiệu lực vào ngày 20 tháng 5. Trong khi đó Điều 15 đòi hỏi tất cả
các sản phẩm thuốc lá được bán ở EU phải
tuân thủ các quy tắc Theo dõi & Truy xuất
nguồn gốc, chẳng hạn như bao gồm một
“định danh duy nhất” nhằm chống buôn bán
bất hợp pháp. Hạn chót ngày 20 tháng 5 đã
được chọn để cho các nhà cung cấp có cơ hội
bán hết hàng tồn trước đó không phù hợp với
quy tắc mới. Trong trường hợp Điều 15, nó
có hiệu lực vào tháng 5 năm 2019 nhưng với
thời gian được nới một năm để thanh lý các sản phẩm không phù hợp với lệnh mới này. Nhưng
hiện việc ngừng hoạt động kinh doanh do Covid-19 đã khiến nhiều nhà bán lẻ không thể bán hết
các sản phẩm không phù hợp lệnh của họ và phải đối mặt với tổn thất khi việc phong tỏa và hạn
chế đi lại đã được gia hạn vào tháng tới ở nhiều nước EU. Tờ báo DFNI hiểu rằng các bên liên
quan trong ngành đang thảo luận về việc có thể tìm cách gia hạn thời hạn thêm để cho phép hàng
tồn được bán hết sau khi thị trường mở cửa trở lại. Nghị viện EU chưa bình luận về việc có thể
gia hạn thêm hay không. (Dfnionline.com)
Mỹ: BAT lọt vào cuộc điều tra hình sự
15/04 - British American Tobacco (BAT) là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự của Mỹ về
việc không tuân thủ luật trừng phạt cấm vận. The Times đưa tin tập đoàn thuốc lá lớn thứ hai thế
giới này hôm thứ ba cho biết họ đang làm việc với Bộ Tư pháp (DoJ) và Văn phòng kiểm soát tài
sản nước ngoài (OFAC) và từ chối cho biết
liệu vụ án có phải là một cuộc điều tra hình sự
hay không. “Khi các cuộc điều tra đang diễn
ra, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ bình
luận thêm vào thời điểm này,” phát ngôn viên
của công ty, Anna Vickerstaff, nói trong một
email. Cả DoJ và OFAC đều không trả lời
ngay lập tức các yêu cầu bình luận của
Reuters. BAT, công ty sản xuất thuốc lá nhãn

Lucky Strike và Dunhill, tháng trước đã tiết lộ trong báo cáo thường niên rằng họ biết về cuộc
điều tra của DoJ và OFAC, một cơ quan tình báo và tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Công ty
này không cung cấp chi tiết về bản chất của cuộc điều tra. Cổ phiếu của công ty này đã giảm
5,5% xuống còn 28,54 bảng trong phiên giao dịch sớm, xóa bỏ những lợi nhuận có được trong
tuần trước. Báo cáo thường niên năm 2019 của BAT cho biết tập đoàn này có hoạt động tại một
số quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt khác nhau, bao gồm cả Iran và Cuba, và các hoạt động
kinh doanh tại các quốc gia này khiến công ty gặp rủi ro về chi phí tài chính đáng kể. Đối với
cuộc điều tra của Mỹ, công ty này cho biết trong hồ sơ hàng năm của mình rằng, khả năng bị phạt
tiền, hình phạt hoặc hậu quả khác hiện không thể đánh giá được nhưng có thể là đáng
kể.” (Reuters)
Thế giới: BAT khởi kiện PMI về công nghệ lưỡi gia nhiệt thuốc lá trong IQOS
10/04 - British American Tobacco (BAT) đã khởi kiện Philip Morris International (PMI) tại Mỹ
và Đức vì vi phạm bằng sáng chế, theo báo cáo của Reuters. Vụ kiện tập trung vào công nghệ
lưỡi gia nhiệt được sử dụng trong thiết bị không đốt cháy trong iQOS của PMI, mà BAT tuyên bố
là được dùng cho phiên bản trước đó của họ
và hiện đang được áp dụng trong các thiết bị
gia nhiệt thuốc lá Glo. BAT đã nộp hai đơn
khiếu nại vi phạm bằng sáng chế tại Mỹ và
Đức để chống lại Philip Morris, một thông
qua Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) và
một tại tòa án liên bang Virginia, nhằm tìm
cách khắc phục các thiệt hại gây ra và lệnh
cấm nhập khẩu các sản phẩm này. “Nếu
chúng tôi thắng kiện, chúng tôi có thể có được lệnh của ITC ngăn chặn việc nhập khẩu iQOS vào
Mỹ, trừ khi PMI đồng ý thỏa thuận phí sử dụng bằng sáng chế của chúng tôi,” phát ngôn viên của
BAT, Will Hill nói với Reuters. PMI, bắt đầu bán iQOS tại Mỹ vào năm ngoái, tuyên bố sẽ bảo
vệ mạnh mẽ trước các hành động pháp lý của BAT. (Tobacco Reporter)
Malaysia: Chấn áp nạn buôn bán thuốc lá bất hợp pháp
10/04 - Các chuỗi cung ứng thuốc lá bất hợp pháp vẫn còn tràn lan bất chấp các hạn chế đi lại,
Lệnh kiểm soát đi lại (MCO) và các cuộc chấn áp và giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan thực
thi luật sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ của người dân đối với chính phủ. Tổ chức Tuyên truyền
Thương hiệu Bán lẻ và Thương mại (RTBA) cho biết cả Bộ Y tế và Cảnh sát Hoàng gia Malaysia
đã thừa nhận tình hình hiện tại và tuyên bố sẽ chấn áp mạnh mẽ nạn bán thuốc lá bất hợp pháp
trực tuyến, đây rõ ràng là một hướng đi đúng đắn. “Thương mại thuốc lá bất hợp pháp có thể bị tê

liệt vĩnh viễn qua việc tăng cường hơn nữa các điểm biên giới phức tạp, tăng cường hợp tác quốc
tế và chia sẻ thông tin tình báo xuyên biên giới cũng như thực hiện các giải pháp theo nhu cầu
nhằm giải quyết khoảng cách giá bán giữa thuốc lá hợp pháp và bất hợp pháp,” giám đốc điều
hành của Heath RTBA, Heath Michael, cho
biết trong một tuyên bố hôm qua, “loại bỏ
phân khúc thương mại bất hợp pháp này một
lần một thì lập tức sẽ đem lại 5 tỷ RM mỗi
năm trở lại kho bạc của chính phủ Malaysia.”
Ông này cho rằng 5 tỷ RM có thể tài trợ 50%
gói kích thích 10 tỷ RM cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ được chính phủ công bố
gần đây. Ông này cho biết công tác nghiên
cứu căn cứ vào chuỗi cung ứng thương mại bất hợp pháp, và dựa trên phản hồi từ các ngành công
nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật liên quan các nghiệp đoàn và thủ phạm sử dụng các cách
thức sáng tạo để tránh sự theo dõi mạnh mẽ hơn của chính quyền trong đại dịch COVID-19. “Các
nghiệp đoàn đã tăng cường áp dụng các nền tảng thương mại điện tử và phương tiện truyền thông
xã hội cùng với các dịch vụ thư điện tử và chuyển phát nhanh để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày
càng cao,” ông này nói. Xu hướng này rất đáng lo ngại khi nó đánh bại chương trình nghị sự y tế
quốc gia nhằm khuyến khích người Malaysia bỏ hút thuốc trong giai đoạn MCO, Michael nói
thêm. Những bình luận của ông này kết hợp với việc RTBA công bố báo cáo “Thuốc lá bất hợp
pháp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Nguyên nhân và Giải pháp”. Malaysia cùng với
Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Singapore, đã được xác định là vectơ hàng đầu trong việc
phân phối thuốc lá bất hợp pháp trong khu vực. RTBA đã phát hiện ra rằng thuốc lá bất hợp
pháp, chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, được chuyển đến Malaysia trước khi được phân
phối trên khắp châu Á và các điểm đến xa hơn, bao gồm cả Úc. (Borneo Post)
Philippines: BIR đóng cửa nhà máy thuốc lá bất hợp pháp ở Pampanga
6/04 - Cục Doanh thu Nội địa (BIR) đã đóng cửa một nhà máy sản xuất thuốc lá bất hợp pháp tại
Pampanga (Philippines) được cho là xuất
khẩu sang Malaysia, Bộ Tài chính (DOF) cho
biết. Trong một tuyên bố hôm nay, DOF cho
biết nhóm đặc trách chống thuốc lá bất hợp
pháp của BIR vào tháng 2 năm ngoái đã đóng
cửa kho của Công ty Thuốc lá GB-BEM. Nó
nằm trong Đặc khu kinh tế Clark khi nó hoạt
động như một nhà máy mặc dù không có giấy

phép hoạt động. “Công ty này khai rằng nó có một thỏa thuận trả phí với một khách hàng có trụ
sở tại Malaysia và rằng thuốc lá là 100 phần trăm xuất khẩu”, DOF tuyên bố Sở Tài chính, trích
dẫn lời Phó ủy viên doanh thu nội bộ Arnel S.D. Guballa trong một báo cáo gửi Bộ trưởng Tài
chính Carlos G. Toduez III>. BIR thu giữ tổng cộng 1.656.888 bao thuốc lá từ nhà máy bất hợp
pháp này. Ông Guballa cho biết BIR đã giám sát nhà máy từ năm 2019 sau các báo cáo rằng họ
đang sản xuất thuốc lá có tem thuế giống với những sản phẩm do chính phủ Malaysia phát
hành. BIR cũng xác nhận rằng thuốc lá do GB-BEM sản xuất đang được chất vào container và
được những khách hàng Malaysia nhận mà không có tem thuế. Dominguez đã ra lệnh cho BIR và
Cục Hải quan (BOC) báo cáo những bất thường này cho các đối tác Malaysia. Các quan chức của
cả DOF và BIR nói rằng nạn buôn bán bất hợp pháp sẽ bùng lên song song với việc thuế thuốc lá
tăng cao hơn. Luật Thuế thuốc lá năm 2019 đã tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên P45 mỗi gói có hiệu
lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tiền thuế đánh vào thuốc lá sẽ tiếp tục tăng lên P50 một gói vào
năm 2021; P55 năm 2022; và P60 vào năm 2023, trở về sau sẽ có mức tăng 5% hàng năm bắt đầu
từ năm 2024. (Inquirer.net)
Mỹ: FDA có khả năng gia hạn việc nộp PMTA đến tháng 9
6 /04 – Một tin chưa chính thức, thời hạn nộp nộp Hồ sơ xét duyệt cấp phép tiếp thị (các sản
phẩm thuốc lá không khói) trên thị trường nội địa Mỹ), gọi tắc là PMTA đến Cơ quan Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể được trì hoãn từ ngày 12 tháng 5 năm 2020 sang
ngày 09 tháng 9 năm 2020 do đại dịch Covid19. Thẩm phán Paul Grimm của Tòa án địa
Phương cho Khu vực Maryland đã ban hành
một phán quyết chỉ định yêu cầu FDA trì
hoãn với thời hạn 120 ngày. Phán quyết chưa
phải là quyết định cuối cùng, tuy nhiên, do
các vấn đề về thủ tục, dự kiến nó sẽ được giải
quyết nhanh chóng. Do các kháng cáo được
đệ trình bởi một số tổ chức, bao gồm Hiệp
hội Công nghệ Vapor và chính FDA, Grimm không còn có quyền sửa đổi phán quyết ban đầu của
mình theo đó đã chuyển thời hạn đến tháng 5 năm 2020. Quyền lực đó hiện thuộc về Tòa phúc
thẩm Liên bang Mỹ. Để phán quyết có hiệu lực, Tòa phúc thẩm Liên bang phải trả lại vụ kiện cho
tòa án của Grimm nơi Grimm nói rằng ông sẽ sửa đổi lệnh cho phép FDA trì hoãn việc thay đổi
này. FDA sau đó cần cập nhật các quy định của mình để chuyển ngày PMTA sang ngày 9 tháng 9
năm 2020. (fda.com)

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG
Thế giới: BAT tiến triển về vắc-xin Covid-19 tiềm năng
Kentucky BioProcessing (KBP), một công ty con của British American Tobacco (BAT), đang
phát triển một loại vắc-xin tiềm năng cho Covid-19 và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tiền
lâm sàng. Nếu việc thử nghiệm diễn ra tốt đẹp, BAT hy vọng rằng, với sự hợp tác và hỗ trợ phù
hợp từ các cơ quan chính phủ, bắt đầu từ tháng 6 họ có thể sản xuất từ 1 triệu đến 3 triệu liều vắcxin mỗi tuần. Trong khi KBP vẫn là một đơn vị thương mại, ý định liên quan dự án vắc-xin
Covid-19 sẽ được thực hiện trên cơ sở không vì lợi nhuận. Vắc-xin trong quá trình phát triển sử
dụng công nghệ cây thuốc lá phát triển nhanh, độc quyền của BAT, có một số lợi thế so với công
nghệ sản xuất vắc-xin thông thường:
 Có tiềm năng an toàn hơn vì cây thuốc lá không thể chứa mầm bệnh gây bệnh cho người.
 Nó nhanh hơn vì các yếu tố của vắc-xin tích lũy trong cây thuốc lá nhanh hơn nhiều trong 6
tuần ở cây thuốc lá so với vài tháng khi áp dụng các phương pháp thông thường.
 Công thức vắc-xin KBP đang triển khai vẫn ổn định ở nhiệt độ phòng, không giống như các loại
vắc-xin thông thường thường cần làm lạnh.
 Nó có khả năng mang lại một phản ứng miễn dịch hiệu quả trong một liều duy nhất.
Công ty con của BAT tại Mỹ, Reynold
American Inc., đã mua KBP vào năm 2014,
với mục đích sử dụng một số công nghệ chiết
xuất thuốc lá độc đáo của họ để hỗ trợ phát
triển hơn nữa các sản phẩm thuốc lá không
đốt cháy loại mới. Vào năm 2014, KBP đã
trở thành một trong số ít các công ty điều trị
Ebola có hiệu quả, và đã sản xuất ZMapp
cùng với công ty Mapp BioPharmoffees có
trụ sở tại California nơi hợp tác với Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến Hoa Kỳ
(BARDA). KBP gần đây đã nhân bản một phần quy trình di truyền của Covid-19 dẫn đến sự phát
triển của một kháng nguyên tiềm năng. Một chất gây ra phản ứng miễn dịch trong cơ thể và đặc
biệt là sản xuất kháng thể. Kháng nguyên này sau đó được đưa vào cây thuốc lá để sinh sản và
sau khi cây được thu hoạch, kháng nguyên này sau đó đã được tinh chế và hiện đang được thử
nghiệm tiền lâm sàng. BAT hiện đang tìm hiểu về hợp tác với các cơ quan chính phủ để đưa vắcxin của họ vào nghiên cứu lâm sàng càng sớm càng tốt. Thông qua sự hợp tác với các nhà sản
xuất của chính phủ và bên thứ ba, BAT tin rằng có thể sản xuất từ 1 triệu đến 3 triệu liều mỗi
tuần. “Chúng tôi đang hợp tác với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và đang tìm kiếm

hướng dẫn về các bước tiếp theo,” ông David O'Reilly, giám đốc nghiên cứu khoa học của BAT
cho biết. “Chúng tôi cũng đã hợp tác với Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Vương quốc Anh và
BARDA ở Mỹ để mang lại sự hỗ trợ và tiếp cận nghiên cứu của chúng tôi với mục đích cố gắng
đẩy nhanh việc phát triển vắc-xin cho Covid-19. Việc phát triển vắc-xin là một công việc đầy
thách thức và phức tạp, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đã có một bước đột phá đáng kể với
nền tảng công nghệ cây thuốc lá của chúng tôi và sẵn sàng hợp tác với chính phủ và tất cả các
bên liên quan để giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Chúng tôi hoàn
toàn tuân thủ lời yêu cầu của Liên Hợp Quốc về cách tiếp cận toàn xã hội để chống lại các vấn đề
toàn cầu.” KBP đã khám phá những cách sử dụng khác của cây thuốc lá cách nay đã lâu. Một
cách sử dụng khác là phát triển vắc-xin dựa trên thực vật. Chúng tôi cam kết đóng góp cho nỗ lực
toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 bằng cách sử dụng công nghệ
này.” (Sharecast.com)
Thê giới: Vắc-xin COVID-19 từ thuốc lá?
Công ty Medicago của Canada, thuộc sở hữu một phần của Philip Morris Investments, công ty
thành viên của Philip Morris International, đã tuyên bố rằng họ đang phát triển một loại vắc-xin
dựa trên thực vật chống lại bệnh coronavirus mà họ hy vọng sẽ sớm được Cục Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận. Nếu được chấp thuận, công ty dự kiến sẽ bắt đầu thử
nghiệm trên người vào tháng 7 hoặc tháng
8. Bruce Clark, giám đốc điều hành của
Medicago, cho biết công ty có thể sản xuất
tới 10 triệu liều mỗi tháng và vắc-xin có thể
có sẵn vào tháng 11 năm 2021. Medicago đã
sử dụng công nghệ dựa trên thực vật để phát
triển vắc-xin cúm mùa, sử dụng cây thuốc lá
làm phản ứng sinh học mà công ty mô tả là
một quá trình sản xuất protein nhanh hơn và
hiệu quả hơn, theo đó có thể được sử dụng như một loại vắc-xin hơn là sử dụng trứng. Quá trình
này cũng làm cho việc sản xuất quy mô vắc-xin dễ dàng hơn. Các nhà nghiên cứu của Medicago
đã phát hiện ra rằng cây thuốc lá, với những chiếc lá to xác lý tưởng của nó, tốt hơn là một cây
chủ thể vì nó nhiều và phát triển nhanh chóng. Medicago cũng đã bắt đầu sử dụng nền tảng công
nghệ của mình để phát triển kháng thể chống lại SARS-CoV-2, có khả năng được sử dụng để
điều trị cho những người bị nhiễm virus, thông qua việc hợp tác với Trung tâm nghiên cứu bệnh
truyền nhiễm của Đại học Laval, đứng đầu là Gary Kobinger, người đã giúp phát triển một loại
vắc-xin và điều trị bệnh Ebola. (bat.com)

Phát hiện chất nicotine có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19
nhóm các nhà khoa học tại bệnh viện Pitíe-Salpêtrìere tại Pháp vừa công bố nghiên cứu mới cho
thấy nicotine trong thuốc lá có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. Theo Guardian, nhóm
nghiên cứu đã đặt câu hỏi với 480 bệnh nhân dương tính Covid-19, trong đó có 350 người phải
nhập viện và số còn lại được theo dõi tại nhà. Kết quả cho thấy trong nhóm nhập viện, với tuổi
trung bình 65, chỉ có 4,4% là những người thường xuyên hút thuốc. Ở nhóm ngồi nhà, tuổi trung
bình 44, có 5,3% hút thuốc. Khi xét thêm yếu tố tuổi và giới tính, nhóm nghiên cứu nhận ra tỷ lệ
người hút thuốc trong nhóm nhiễm bệnh thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trong xã hội. Cụ thể, tỷ lệ
người hút thuốc trong độ tuổi 44-53 tại Pháp khoảng 40%, và trong độ tuổi 65-75 là từ 8,811,3%. "Nghiên cứu đa khoa của chúng tôi
cho thấy người hút thuốc hàng ngày có ít khả
năng phát triển triệu chứng hoặc bị nhiễm
SARS-CoV-2 nặng so với tỷ lệ thông thường
trong xã hội. Kết quả rất rõ rệt. Tỷ lệ người
nhập viện thấp hơn 5 lần và con số với người
không phải nhập viện là 4 lần. Đây là tỷ lệ rất
hiếm thấy trong y học", nhóm nghiên cứu kết
luận. Bác sĩ thần kinh hàng đầu nước Pháp
Jean-Pierre Changeux, người kiểm chứng lại nghiên cứu này, cho rằng nicotine trong thuốc lá có
thể là yếu tố khiến virus không thể xâm nhập tế bào và hạn chế sự lây lan trong cơ thể. Nicotine
cũng làm giảm phản ứng quá mạnh của hệ miễn dịch, hiện tượng khiến các triệu chứng trở nặng
hơn. "Giả thuyết là khi các thụ thể tế bào gắn với nicotine, virus corona không thể tiếp xúc với
chúng, do đó nicotine khiến virus không xâm nhập được vào tế bào", ông Changeux nói với
tờ Times. Kết quả này tương đồng với một nghiên cứu do Trung Quốc công bố vào tháng 3 trên
tạp chí New England Journal of Medicine, cho thấy chỉ 12,6% trong 1.000 người nhiễm virus tại
Trung Quốc hút thuốc, trong khi tỷ lệ trung bình tại nước này là 28%. Nhóm các bệnh viện tại
Paris cũng công bố con số cho thấy trong hơn 11.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải nhập viện,
có 8,5% là người hút thuốc. Tỷ lệ người hút thuốc trung bình tại Pháp là 25,4%. "Rõ ràng một
thứ gì đó trong thuốc lá đã bảo vệ người hút khỏi virus corona, nhưng bạn không nên đi đến kết
luận rằng mình nên hút thuốc. Có rất nhiều chất nguy hiểm, độc hại trong khói thuốc", nhóm
nghiên cứu cảnh báo những người nghĩ rằng kết quả này gợi ý việc hút nhiều thuốc hơn. Từ đó,
các nhà nghiên cứu tại Pháp đề xuất nên thử nghiệm miếng dán nicotine trên bệnh nhân và nhân
viên y tế tuyến đầu chống dịch. Đây là loại miếng dán vào da, cung cấp nicotine cho não bộ để
tạo ra hiệu quả tương tự mà không cần hút một điếu thuốc thật. Biện pháp này cũng được sử dụng
để hỗ trợ người cai thuốc lá. (The Gaurdian)

