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Các Biện Pháp Hiện Hữu Và Hoạch Định về  
Việc Thúc Đẩy Bình Đẳng Chủng Tộc 

 
Hội Đồng về Hút Thuốc Và Sức Khỏe Hong Kong 

 
 
Hội Đồng Về Hút Thuốc Và Sức Khỏe Hong Kong (COSH) được thành lập vào 
năm 1987. Đây là một cơ quan theo luật định với các chức năng, được quy định 
trong “Hội Đồng về Hút Thuốc Và Sức Khỏe Hong Kong” (Cap 389) để bảo vệ 
và cải thiện sức khỏe của cộng đồng bằng cách (1) thông báo và giáo dục công 
chúng về tác hại của việc hút thuốc và tác dụng phụ của nó đối với sức khỏe; (2) 
tiến hành và phối hợp nghiên cứu nguyên nhân, phòng ngừa và chữa khỏi bệnh 
lệ thuộc vào thuốc lá; và (3) tư vấn cho Chính phủ, các tổ chức y tế cộng đồng 
hoặc bất kỳ cơ quan công cộng nào về các vấn đề liên quan đến hút thuốc và sức 
khỏe. 
 
 

Liên Quan 
Về Dịch Vụ 

  Các hoạt động giáo dục và tuyên truyền được tổ chức để 
thúc đẩy lối sống không khói thuốc và cai thuốc lá cho 
công chúng Hong Kong. Thông tin về hút thuốc và sức 
khỏe cũng có thể tiếp cận được.  

Biện Pháp  
Hiện Hữu 

  COSH đã làm việc chặt chẽ với các đối tác làm việc để 
tuyên truyền các thông điệp không khói thuốc đến công 
chúng. Dịch vụ Y tế Cộng đồng United Christian 
Nethersole (UCNCHS), được Sở Y tế trợ cấp để thúc đẩy 
các dịch vụ cai nghiện thuốc lá tổng hợp giữa các người 
thuộc chủng tộc đa dạng và người nhập cư mới. Họ cung 
cấp các dịch vụ cai thuốc lá nhằm giải quyết sự khác biệt 
về ngôn ngữ và văn hóa và thúc đẩy văn hóa không khói 
thuốc ở Hong Kong là tiêu chuẩn cho các người thuộc 
chủng tộc đa dạng và người nhập cư mới. UCNCHS là 
một trong những đối tác làm việc nhiệt tình của COSH. 
Thông tin cập nhật về hút thuốc và kiểm soát thuốc lá 
được phổ biến đến tổ chức và họ được mời tham gia tích 
cực vào các hoạt động do COSH tổ chức. Đại diện của 
các chủng tộc khác nhau cũng được mời để bày tỏ ý kiến 
và quan điểm của họ về các chính sách kiểm soát thuốc lá 
với Chính phủ. 

   Các dịch vụ của UCNCHS được tuyên truyền trên các nền 
tảng khác nhau theo thời gian, ví dụ như các sự kiện tuyên 
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truyền, tài liệu giáo dục và phương tiện truyền thông xã 
hội, v.v. để tăng nhận thức và sử dụng thông tin có sẵn 
trong cộng đồng, đặc biệt là các mục tiêu dịch vụ của họ. 

   COSH đã hợp tác với UCNCHS và các tổ chức cộng đồng 
khác để tổ chức các hoạt động quảng bá kể từ năm 2018, 
nhắm đến cả cư dân nói tiếng Trung và không nói tiếng 
Trung tại Hong Kong. Nhân viên và tình nguyện viên ở 
các chủng tộc khác nhau cũng được đào tạo trở thành đại 
sứ để truyền bá thông điệp không khói thuốc đến nhiều 
người dân tộc của họ hơn. 

   Đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số đã được chỉ định 
làm Ủy viên Hội đồng để đưa ra lời khuyên nhằm nâng 
cao nhận thức về bình đẳng chủng tộc và nâng cao các 
yếu tố hòa nhập chủng tộc trong các hoạt động không 
khói thuốc nếu phù hợp, và giải quyết các vấn đề riêng về 
hút thuốc ở các nhóm dân tộc thiểu số để đưa ra lời 
khuyên để Chính phủ thực hiện các chính sách và dịch vụ 
không khói thuốc phù hợp. 

   Giới thiệu đến các dịch vụ cai thuốc lá được thiết kế riêng 
cho người thuộc chủng tộc đa dạng sẽ được sắp xếp, để họ 
có thể nhận được lời khuyên và phương pháp phù hợp để 
bỏ hút thuốc. Tờ rơi hoặc mã QR cho các phiên bản có thể 
tải xuống bằng các ngôn ngữ thuộc chủng tộc đa dạng sẽ 
được cung cấp khi thích hợp. 

Đánh Giá Công 
Việc Tương Lai 

  Các biện pháp trên được xem xét và đánh giá thường 
xuyên, bao gồm tần suất sử dụng dịch vụ và số lượng 
người dùng. Các biện pháp sẽ được điều chỉnh khi cần 
thiết.  

Các Biện Pháp Bổ 
Sung Đã Thực 
Hiện / Sẽ Được 
Thực Hiện 
 

  COSH sẽ liên tục duy trì các biện pháp và đánh giá trên 
để tăng cường sự hợp tác với các tổ chức cộng đồng khác 
nhau nhằm duy trì khái niệm không khói thuốc cho mọi 
người thuộc tất cả chủng tộc. Các tài liệu tuyên truyền 
bằng các ngôn ngữ khác nhau cũng sẽ được sản xuất để 
cải thiện sự bình đẳng chủng tộc. 
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   COSH cũng sẽ tìm hiểu sự hợp tác với các tổ chức nâng 
cao sức khỏe cấp quận trong việc quảng bá thông tin 
không khói thuốc cho những người thuộc các chủng tộc 
khác nhau. 

   Đào tạo sẽ được sắp xếp để tăng cường sự nhạy cảm của 
nhân viên và sự hiểu biết về các vấn đề liên quan đến 
chủng tộc nói chung. 

Tra vấn liên quan đến các biện pháp hiện hữu và hoạch định nhằm thúc đẩy 
bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Giám Đốc Dự Án Cấp Cao, Mr 
Lawrence CHU qua các phương pháp sau - 
 
Số Điện Thoại. : 2185 6388 
Số Fax. : 2575 3966 
Email : enq@cosh.org.hk 
Địa Chỉ Thư : Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s 

Road East, Wanchai, Hong Kong. 
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