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Lời giới thiệu 
 

Hiện nay, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề được xã hội và người dân hết 
sức quan tâm. Trong nhiều năm trở lại đây, việc vi phạm quy định bảo đảm an toàn thực 
phẩm đã diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh rau củ; nuôi trồng, khai 
thác, chế biến thủy sản; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; sản xuất, kinh doanh chất 
phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm; sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
chức năng và sữa, bánh kẹo… gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và 
quyền lợi của người tiêu dùng. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2016, 
trên toàn quốc đã xảy ra 68 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.080 người mắc, 1.673 người đi 
viện và có 04 trường hợp tử vong. Hàng năm có tới 35% số người mắc ung thư là do sử 
dụng thực phẩm không an toàn. Trong năm 2015, cả nước đã phát hiện 77.946 cơ sở chế 
biến, kinh doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm; 32.060 tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản vi phạm sử dụng chất cấm, hóa chất 
kháng sinh; tiêu hủy hơn 100 tấn mỡ động vật, thịt, hải sản, cam, rau… vi phạm an toàn 
thực phẩm. 

Những con số nêu trên mới chỉ phản ánh phần nào thực trạng đáng báo động về an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và sự chỉ đạo quyết liệt 
của Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp… công tác 
bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta đã đạt được một số kết quả bước đầu hết sức quan 
trọng và có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn 
tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tinh vi, phức tạp gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. 
Nguyên nhân chủ yếu là nhiều địa phương chưa quan tâm và thiếu tập trung trong quản lý 
an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm. Chế tài 
xử lý chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Chưa phát huy được vai trò các tổ chức, 
đoàn thể chính trị - xã hội, công luận và người dân tham gia giám sát bảo đảm an toàn 
thực phẩm, nhất là tại cơ sở…  

Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; bên cạnh sự nỗ lực và những biện pháp đồng 
bộ của các cơ quan chức năng còn đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả cộng đồng từ 
người quản lý, người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đến người tiêu dùng 
đều phải đồng lòng thực hiện với mục tiêu giữ gìn sức khỏe cho thế hệ chúng ta hôm nay 
và cả thế hệ con cháu mai sau.  

Tiếp tục góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, 
Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề 
“Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái”. 

Trân trọng giới thiệu! 
                                                                                   

                                                                                                BAN BIÊN SOẠN 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe 
mạnh, chống lại các nguy cơ của bệnh tật đang có mặt ở khắp nơi trong môi trường; giúp 
người ta hoạt động và làm việc. Như vậy, nếu nguồn thực phẩm không hợp vệ sinh, sức 
khỏe con người sẽ bị đe dọa. 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Các 
loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng 
nhiều chủng loại. Việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất trở nên phổ biến. Các loại phẩm 
màu, đường hóa học đang bị lạm dụng trong pha chế nước giải khát, sản xuất bánh kẹo, chế 
biến thức ăn sẵn như thịt quay, giò chả, ô mai… Nhiều loại thịt bán trên thị trường không qua 
kiểm duyệt thú y. Tình hình sản xuất thức ăn, đồ uống giả, không đảm bảo chất lượng và không 
theo đúng thành phần nguyên liệu cũng như quy trình công nghệ đã đăng ký với cơ quan quản 
lý. Nhãn hàng và quảng cáo không đúng sự thật vẫn xảy ra. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm có tầm quan trọng lớn đối với sức khỏe, bệnh tật. Trước mắt, 
thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm bảo sức khỏe 
con người nhưng đồng thời cũng là nguồn có thể gây bệnh nếu không đảm bảo vệ sinh. Không 
có thực phẩm nào được coi là có giá trị dinh dưỡng nếu nó không đảm bảo vệ sinh. Về lâu dài 
thực phẩm không những có tác động thường xuyên đối với sức khỏe mỗi con người mà còn ảnh 
hưởng lâu dài đến nòi giống của dân tộc. Sử dụng các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước 
mắt có thể bị ngộ độc cấp tính với các triệu chứng ồ ạt, dễ nhận thấy, nhưng vấn đề nguy hiểm 
hơn nữa là sự tích lũy dần các chất độc hại ở một số cơ quan trong cơ thể sau một thời gian mới 
phát bệnh hoặc có thể gây các dị tật, dị dạng cho thế hệ mai sau. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm có tác động đến kinh tế và xã hội. Đối với nước ta cũng như 
nhiều nước đang phát triển, lương thực thực phẩm là một loại sản phẩm chiến lược, ngoài ý 
nghĩa kinh tế còn có ý nghĩa chính trị, xã hội rất quan trọng. Vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm 
tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thực phẩm 
không những cần được sản xuất, chế biến, bảo quản phòng tránh ô nhiễm các loại vi sinh vật mà 
còn không được chứa các chất hóa học tổng hợp hay tự nhiên vượt quá mức quy định cho phép 
của tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

 Chính vì vậy chúng ta cần thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ gìn sức khỏe gia 
đình. Thực phẩm là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng nếu thực phẩm 
không đảm bảo vệ sinh an toàn thì lại có thể là nguồn gây bệnh. Thực phẩm có thể gây bệnh ở 
nhiều khâu từ sản xuất đến vận chuyển, bảo quản, chế biến, nấu ăn và cách ăn. Ðại bộ phận thực 
phẩm dùng trong bữa ăn hàng ngày ở nước ta đều sản xuất ở nông thôn: Gạo, ngô, khoai, thịt, 
cá, trứng, đậu, lạc, vừng, rau, củ, quả… Gần đây một phần do cơ chế thị trường, nhiều người 
chạy theo lợi nhuận, lợi dụng tình hình công tác kiểm tra còn lỏng lẻo hoặc cũng có thể do thiếu 
thông tin, thiếu hiểu biết, do “điếc không sợ súng”, do thói quen làm bừa làm ẩu nên nhiều 
người đã không chấp hành những quy định về sử dụng hóa chất trừ sâu, sử dụng các chất kích 
thích tăng trưởng, các hóa chất bảo quản thực phẩm, các phụ gia cho thêm vào thực phẩm để 
tăng thêm mầu sắc, mùi vị hấp dẫn của các món ăn. Các hóa chất này hoặc là các chất độc 
không được phép sử dụng hoặc dùng quá liều lượng cho phép nên đã gây ngộ độc cấp tính, gây 
đau bụng đi lỏng, có trường hợp tử vong hoặc mỗi ngày tích lũy lại một ít ở trong cơ thể gây 
ngộ độc kéo dài, gây ung thư. 
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 Nói tóm lại, hơn lúc nào hết chúng ta cần giữ gìn vệ sinh khi ăn uống: Món ăn đã được 
nấu nướng ngon lành, sạch sẽ, an toàn đưa đến người ăn. Người ăn phải đảm bảo không gây 
bệnh nơi bàn tay bẩn, bát đũa ăn không sạch, ăn uống vô độ, ăn quá nhiều gây bội thực, uống 
rượu bia quá nhiều gây cảnh say rượu nói bậy, nôn mửa mất vệ sinh và thiếu văn hóa. Bữa ăn 
hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn, mọi người trong gia đình chú ý thực hiện các điều đơn giản về 
vệ sinh an toàn thực phẩm nói trên để bữa ăn không là nguồn gây bệnh mà sẽ là nguồn sức 
khỏe, nguồn vui và hạnh phúc hàng ngày ở các gia đình. 

                                                                                                     
                                                                                                 Lê Ngân 
                                                             (vungtau.baria-vungtau.gov.vn - Ngày 29/12/2014) 
 

 
 

ĐỂ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, không những ảnh 
hưởng trực tiếp và thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển giống nòi, mà 
còn tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển du 
lịch, thương mại và uy tín quốc gia. Bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ tăng cường nguồn lực 
con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế. 

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp... công tác bảo đảm 
an toàn thực phẩm đã đạt những kết quả bước đầu hết sức quan trọng. 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ được hình thành để phục vụ cho công tác 
quản lý an toàn thực phẩm, như Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 38/2012/NĐ-
CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 178/2013/NĐ-
CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 
21/10/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm 
giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 và nhiều văn bản dưới luật khác... Đặc biệt, lần đầu tiên 
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm có nghị định xử phạt vi phạm hành chính riêng, thay vì phải 
áp dụng nghị định xử phạt vi phạm hành chính chung trong lĩnh vực y tế. Với nghị định này, 
mức phạt đã tăng lên rất nhiều, tương xứng với từng hành vi và số lượng hàng hóa vi phạm 
(mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm và 200 triệu đồng đối với tổ chức 
vi phạm), thậm chí nếu mức phạt chưa đủ sức răn đe đối với hành vi vi phạm thì có thể phạt tới 
7 lần giá trị hàng hóa vi phạm, rút giấy phép kinh doanh, công khai tên cơ sở vi phạm... 

Thứ hai, hệ thống tổ chức quản lý an toàn thực phẩm bước đầu được hình thành từ Trung 
ương đến địa phương (trong ngành y tế có Cục An toàn thực phẩm, các chi cục, phòng y tế 
huyện; trong ngành nông nghiệp có các cục chuyên ngành ở Trung ương, tuyến tỉnh có các chi 
cục; trong ngành công thương có các vụ, cục chuyên ngành và các sở chuyên ngành ở tuyến 
tỉnh). Hệ thống kiểm nghiệm bước đầu đáp ứng được hoạt động kiểm nghiệm phục vụ công tác 
quản lý với Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - cơ quan trọng tài trong 
lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, 03 trung tâm kiểm nghiệm khu vực, 14 cơ quan kiểm 
tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và phòng kiểm nghiệm thuộc 63 trung tâm y tế dự phòng 
các tỉnh/thành phố. Đến nay, 42/63 tỉnh/thành phố có phòng kiểm nghiệm được công nhận phù 
hợp ISO/IEC 17025. 
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Thứ ba, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, giúp ngăn chặn xử lý nhiều vụ vi 
phạm về an toàn thực phẩm, góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn. Trong giai 
đoạn 2011 - 2014, đã tiến hành thanh, kiểm tra trong phạm vi cả nước trên 2,6 triệu lượt cơ sở 
thực phẩm. Theo kết quả thanh, kiểm tra, số cơ sở vi phạm chiếm khoảng 20%, số tiền phạt 
khoảng 75,5 tỷ đồng, công khai tên, địa chỉ các cơ sở vi phạm. Việc làm này thể hiện sự quyết 
liệt của các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm và có tác dụng răn đe rất lớn. 

Trong hoạt động thanh, kiểm tra luôn có sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành y tế, nông 
nghiệp, công thương, công an và ủy ban nhân dân các cấp, do vậy hiệu quả của hoạt động này 
ngày càng được nâng lên. Ví dụ như ngăn chặn việc nhập lậu gia cầm, phủ tạng động vật không 
bảo đảm chất lượng, xử lý các cơ sở sử dụng phụ gia ngoài danh mục hay chất cấm trong chăn 
nuôi... 

Thứ tư, công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, thực hành về an toàn thực phẩm 
của các nhóm đối tượng. Theo kết quả điều tra kiến thức hàng năm, với cùng bộ câu hỏi, cùng 
đối tượng được thăm dò ý kiến, kết quả điều tra của năm sau cao hơn so với kết quả của năm 
trước. Cụ thể, năm 2014 so với năm 2012, kiến thức của người sản xuất tăng từ 76% lên 83,3%, 
kiến thức của người kinh doanh tăng từ 73% lên 85%; kiến thức của người tiêu dùng tăng từ 
65,8% lên 83,8%, thực hành về an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến, người tiêu 
dùng đều được nâng lên. 

Thứ năm, về xuất khẩu nông sản, thực phẩm: Năm 2014, hàng nông sản, thực phẩm của 
Việt Nam đã được xuất khẩu sang gần 120 nước và vùng lãnh thổ; nhiều thị trường khó tính, 
như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc... đã sử dụng thực phẩm của Việt Nam. Theo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2015 kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 
30,14 tỷ USD, trong đó nhiều loại nông sản, như gạo, chè, cà phê, hạt tiêu... của Việt Nam đã 
đứng vào tốp đầu trong số các nước xuất khẩu. 

Thứ sáu, thị trường thực phẩm trong nước cũng được quan tâm nhiều hơn. Nhiều vùng 
nguyên liệu an toàn, như vùng rau sạch, chăn nuôi an toàn... đã được xây dựng. Nhiều nhà máy 
chế biến thực phẩm đã được thế giới chứng nhận về hệ thống an toàn thực phẩm. Hàng triệu 
lượt khách du lịch hàng năm vào Việt Nam vẫn sử dụng thực phẩm của nước ta. 

Thứ bảy, công tác phối hợp liên ngành đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 100% các 
địa phương đã thành lập ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cấp. Nhờ 
vậy, nhiều vụ, việc vi phạm an toàn thực phẩm, như gia cầm, thủy hải sản nhập lậu, sữa nhiễm 
khuẩn nhập lậu... đã được giải quyết nhanh chóng. 

Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn đứng trước rất nhiều nguy cơ, bất cập như 
sau: 

Một là, tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm ở các khu công 
nghiệp, các bếp ăn tập thể mặc dù đã được kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn còn rất cao. Tồn dư 
hóa chất bảo vệ thực vật, vi sinh vật trên nông sản được dùng làm nguyên liệu chế biến thực 
phẩm còn chiếm tỷ lệ cao. Hàng năm, chúng ta đều triển khai chương trình giám sát chủ động, 
tiến hành lấy hàng chục nghìn mẫu thực phẩm tại các vùng, miền khác nhau. Kết quả kiểm tra 
cho thấy, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép trên rau, củ, quả vẫn chiếm 
khoảng 3% - 5% (trong khi ở các nước khác chỉ khoảng 2%), tỷ lệ rau tồn dư hóa chất bảo vệ 
thực vật vượt ngưỡng lên đến trên 10%; bên cạnh đó còn xuất hiện chất cấm trong chăn nuôi. 

Hai là, tình hình buôn lậu thực phẩm qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Điều kiện vệ 
sinh tại các cơ sở chế biến thực phẩm, nhất là tại cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ, sản xuất 
thực phẩm truyền thống không bảo đảm. Việc kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế 
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biến thực phẩm, kinh doanh, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng diễn 
biến phức tạp, khó khăn cho công tác quản lý. 

Trên thực tế, rủi ro do sử dụng thực phẩm là rất khó tránh, ngay cả ở các nước phát triển 
có hệ thống quản lý, giám sát, hệ thống pháp luật đồng bộ, đời sống của người dân cao,... các sự 
cố về an toàn thực phẩm vẫn xảy ra. Ví dụ, ở Mỹ mỗi năm vẫn có 75 triệu ca tiêu chảy liên 
quan đến thực phẩm, ở Anh là 190 ca/100.000 dân, ở Ô-xtrây-li-a là 4,2 triệu ca ngộ độc thực 
phẩm/năm, riêng Việt Nam là 6,2 ca/100.000 dân. Các sự cố lớn về an toàn thực phẩm, như 
Melamine trong sữa, chất tạo đục,... đều xuất phát từ các nước phát triển. Tại Nhật Bản vào năm 
2013 đã từng xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm làm hàng nghìn người mắc. Tháng 7/2013, tại 
Ấn Độ cũng xảy ra vụ ngộ độc tại trường học làm gần 30 học sinh tử vong. 

Ba là, trong nhân dân còn tồn tại nhiều tập quán sử dụng thực phẩm không bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm, như ăn tiết canh, gỏi cá,... Những hành vi này không thể dùng biện 
pháp hành chính để thay đổi thói quen mà phải vận động, tuyên truyền và cần có thời gian. Bên 
cạnh đó, một bộ phận người dân do đời sống kinh tế còn thấp (nhất là ở vùng nông thôn và miền 
núi, vùng sâu, vùng xa) nên không có điều kiện kinh tế để mua và sử dụng thực phẩm chất 
lượng cao mà vẫn phải chấp nhận sử dụng thực phẩm trôi nổi, giá rẻ mặc dù biết nguy cơ ngộ 
độc thực phẩm có thể xảy ra. 

Bốn là, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, môi trường ngày càng 
bị ô nhiễm, gây tác động tiêu cực đến sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong quá trình hội nhập 
quốc tế, chúng ta có cơ hội để xuất khẩu thực phẩm, đồng thời cũng tiếp cận được nhiều hơn 
với các thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Nhưng nếu hệ thống quản lý không mạnh thì rất dễ 
biến thị trường Việt Nam thành nơi tiêu thụ các loại thực phẩm không bảo đảm an toàn của các 
nước khác. 

Vấn đề an toàn thực phẩm mặc dù đã được Chính phủ quan tâm nhưng đầu tư kinh phí 
cho công tác quản lý an toàn thực phẩm ở nước ta còn rất thấp (giai đoạn 2001 - 2005 kinh phí 
cho công tác này của nước ta chỉ bằng 1/20 của Thái Lan, giai đoạn 2006 - 2010 kinh phí được 
tăng lên, tuy nhiên năm 2014 lại bị cắt giảm khoảng 60% so với năm 2013). Riêng Bắc Kinh 
(Trung Quốc) với dân số 23 triệu dân, mỗi năm chi 1,2 tỷ nhân dân tệ cho quản lý an toàn thực 
phẩm. Ở nước ta, Chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn thực phẩm mới được triển khai 
khoảng 10 năm. Có thể nói, đó là một thời gian quá ngắn để giải quyết vấn đề quá lớn là an toàn 
thực phẩm, trong khi đó xuất phát điểm của công tác quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam 
thấp hơn so các nước trên thế giới và trong khu vực (Nhật Bản có quy định về Luật An toàn 
thực phẩm từ năm 1947, ở Việt Nam Luật An toàn thực phẩm mới được ban hành vào năm 
2010). 

Về vấn đề nguồn nhân lực, lực lượng cán bộ quản lý công tác an toàn thực phẩm còn thiếu 
về số lượng và yếu về chuyên môn. Hiện nay, nước ta chưa có trường/lớp nào đào tạo về an 
toàn thực phẩm mà phải vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi để tham gia công tác quản lý. Tại các 
địa phương, năm 2009 các chi cục an toàn thực phẩm ở các tỉnh mới được thành lập, mỗi tỉnh 
bình quân có khoảng 15 cán bộ, vì mới thành lập nên cần phải đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Lực 
lượng thanh tra an toàn thực phẩm hiện còn quá mỏng, đặc biệt là so với các nước khu vực châu 
Á. Chẳng hạn, chỉ riêng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) có trên 5.000 thanh tra viên an toàn thực 
phẩm, Nhật Bản có trên 12.000 thanh tra viên an toàn thực phẩm... Trong khi đó, tại Cục An 
toàn thực phẩm (Việt Nam) mới chỉ có 44 cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành. Do vậy, 
công tác thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm vẫn còn gặp nhiều khó khăn.  

Cơ chế thị trường bộc lộ nhiều vấn đề tiêu cực, vì lợi nhuận mà người ta có thể bất chấp 
chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (trồng rau phun thuốc diệt cỏ, chất 
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cấm; gà, lợn bị bệnh/hoặc chết vẫn bán ra thị trường; cán bộ quản lý chưa nghiêm túc trong xừ 
lý vi phạm an toàn thực phẩm...). 

Việc toàn xã hội quan tâm đến an toàn thực phẩm vừa là cơ hội, vừa là thách thức với cơ 
quan quản lý. Yêu cầu về thực phẩm an toàn là hoàn toàn chính đáng và là quyền cơ bản của 
người tiêu dùng. Do đó để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, trong thời gian tới 
cần thiết phải triển khai đồng bộ các giải pháp sau: 

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục, đặc biệt là truyền thông, góp phần làm thay 
đổi hành vi. Bên cạnh việc phê phán những tồn tại, yếu kém cần dành thời lượng thích hợp để 
biểu dương các điển hình tiên tiến, nếu chỉ tập trung phê phán những tồn tại, yếu kém mà không 
phản ánh những thành tựu đã đạt được thì không phản ánh đúng bức tranh về an toàn thực phẩm 
ở Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, đặc 
biệt là xuất khẩu. 

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm ở 
tuyến cơ sở (năm 2013, có những tỉnh triển khai hàng nghìn cuộc thanh, kiểm tra, nhưng chỉ 
phạt 1 hoặc 2 cơ sở, còn chủ yếu là nhắc nhở); cần công khai tên, địa chỉ, sản phẩm, cơ sở vi 
phạm để tăng tính răn đe. 

Ba là, nâng cao trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật An toàn 
thực phẩm trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là việc kiểm soát an 
toàn thực phẩm, thức ăn đường phố; tập trung hoàn thiện hệ thống tổ chức, đào tạo cán bộ, nhất 
là cán bộ tuyến dưới để đáp ứng công tác quản lý (Bộ Y tế hiện có Dự án Đào tạo nguồn nhân 
lực an toàn thực phẩm. Hàng năm, Trường Cán bộ Thanh tra, Trường Đại học Y Hà Nội cũng 
đã đào tạo lại hàng nghìn lượt cán bộ). 

Bốn là, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích 
thích tăng trưởng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm); tăng cường kiểm 
soát thực phẩm nhập lậu, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới (Bộ Công Thương, ủy ban nhân dân 
các tỉnh chịu trách nhiệm); tiếp tục triển khai các mô hình điểm về bếp ăn tập thể, thức ăn 
đường phố, vùng nguyên liệu an toàn, chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; hỗ trợ về kỹ thuật, 
kinh phí cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng các mô hình quản lý an toàn 
thực phẩm tiên tiến, như GMP, HACCP,... 

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, kêu gọi hỗ trợ về kinh phí 
cũng như kỹ thuật cho công tác an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhất là các 
tổ chức chính trị - xã hội, như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,... trong 
công tác vận động, tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa chất bảo vệ 
thực vật, chất kích thích tăng trưởng, phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, quá liều,... 

Như vậy, có thể thấy đối tượng chính tham gia giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm là nhà 
nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân và xã hội quan tâm đến vấn đề an toàn 
thực phẩm, thì Nhà nước, Chính phủ cần quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác quản lý, cho hệ 
thống tổ chức các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm. Với người sản 
xuất, kinh doanh cần được trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm, hiểu biết về pháp luật và 
phải đặt lương tâm, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng cao hơn lợi ích của bản thân. 
Người tiêu dùng tích cực tham gia công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bằng cách tố giác, tẩy 
chay các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Một khi cả ba yếu tố trên cùng phối kết 
hợp và có những tác động thì sẽ khắc phục và loại bỏ được thực phẩm mất an toàn.  

 

                                                                                           Nguyễn Thanh Phong 
                                                                     (Tạp chí cộng sản số 884 - Tháng 6 năm 2016) 
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VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 
  

An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm 
quan trọng đặc biệt, được tiếp cận với thực 
phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản 
đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn 
đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe 
con người, chất lượng cuộc sống và chất 
lượng giống nòi. Ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh do thực phẩm kém chất lượng gây ra 
không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức 
khỏe và cuộc sống của mỗi người mà còn 
gây thiệt hại lớn về kinh tế, là gánh nặng chi 
phí cho chăm sóc sức khỏe. An toàn thực 
phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường 
xuyên đến sức khỏe mà còn liên quan chặt 
chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh 
tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. 
Đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa 
đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm trên thế giới 
nói chung và của nước ta nói riêng đang tạo 
nhiều lo lắng cho người dân. Thực chất, 
nhiều sự kiện như việc tiếp tục sử dụng 
những hóa chất cấm dùng trong nuôi trồng, 
chế biến nông thủy sản, thực phẩm, việc sản 
xuất một số sản phẩm kém chất lượng hoặc 
do quy trình chế biến hoặc do nhiễm độc từ 
môi trường… đang ảnh hưởng xấu đến xuất 
khẩu và tiêu dùng. Các vụ ngộ độc thực 
phẩm tại một số bếp ăn tập thể, nhiều thông 
tin liên tục về tình hình an toàn vệ sinh thực 
phẩm ở một vài nước trên thế giới, cộng 
thêm dịch cúm gia cầm tái phát, bệnh heo tai 
xanh ở một số địa phương trong nước càng 
làm bùng lên sự lo âu của mọi người chúng 
ta. 

Gần đây có một số vấn đề liên quan 
đến quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm như 
sự khác biệt giữa các kết quả phân tích kiểm 
tra chất lượng sản phẩm vừa gây không ít 
khó khăn cho người sản xuất vừa tạo thêm lo 
lắng cho người tiêu dùng trong khi chúng ta 
đang cố gắng tạo những ưu thế cạnh tranh 
trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản với 

cương vị là một thành viên bình đẳng của 
WTO. 

Vấn đề then chốt là làm thế nào quản lý 
được tốt chất lượng nông thủy sản thực phẩm 
không nhiễm vi sinh, không chứa hóa chất bị 
cấm, hóa chất ngoài danh mục cho phép, hay 
bị nhiễm hóa chất quá giới hạn cho phép 
nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, 
bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đóng 
góp được phần quan trọng vào phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. 

Nguyên nhân gây mất vệ sinh an 
toàn thực phẩm:  

- Thực phẩm nhiễm vi sinh độc hại là 
một nguyên nhân chính yếu gây nhiều trường 
hợp ngộ độc thực phẩm tập thể. 

- Các hóa chất không được phép sử 
dụng nhưng vẫn được người sản xuất, kinh 
doanh sử dụng trong chăn nuôi, bảo quản, 
chế biến thực phẩm 

- Các hóa chất được phép sử dụng 
trong chế biến thực phẩm, nhưng lại được 
dùng quá hàm lượng cho phép 

- Dư lượng thuốc trừ sâu, diệt nấm, kim 
loại nặng trên rau quả vượt mức cho phép. 

- Chất độc gốc tự nhiên trong một số 
thủy sản như cá nóc, mực xanh… Trong một 
số thực phẩm như măng, sắn, độc tố sinh học 
biển… 

- Chất độc sinh ra trong quá trình bảo 
quản không tốt. 

- Chất độc gốc môi trường như kim loại 
nặng, dioxin… 

Một số giải pháp 

Về phía người tiêu dùng: Ở các nước 
phát triển, họ rất quan tâm đến chất lượng 
hàng hóa, đặc biệt chất lượng thực phẩm, do 
đó tạo được sức ép rất lớn trên nhà sản xuất 
cũng như quản lý. Người tiêu dùng Việt Nam 
chắc chắn cũng có yêu cầu bức xúc về chất 
lượng hàng hóa, tuy nhiên do cuộc sống nói 
chung cũng còn không ít khó khăn cho nên 
yêu cầu về chất lượng vẫn chưa đủ mạnh để 
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có thể tạo sức ép hữu hiệu trên sản xuất cũng 
như trên quản lý. 

Thực tế là người tiêu dùng rất khó lựa 
chọn trước rất nhiều mặt hàng đa dạng, 
phong phú ở chợ, siêu thị, tuy nhiên cần quan 
tâm đến: 

- Thương hiệu. 

- Thời hạn sử dụng. 

- Các chỉ tiêu dinh dưỡng và chỉ tiêu 
liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm ghi 
trên nhãn hàng. 

Phải làm sao để chứng tỏ rằng người 
tiêu dùng là người quyết định chất lượng sản 
xuất đúng theo nghĩa khách hàng là thượng 
đế. 

Về phía nhà sản xuất: Đối với các mặt 
hàng xuất khẩu, nhà sản xuất bắt buộc vừa 
phải tuân thủ những quy định về chất lượng 
sản phẩm của nước sở tại, vừa được sự giám 
sát chặt chẽ của cơ quan chức năng trong 
nước, do đó, nhìn chung, chất lượng nông 
thủy sản, thực phẩm hầu hết đạt yêu cầu. Đối 
với việc sản xuất cho tiêu dùng trong nước, 
sự giám sát về mặt Nhà nước ít khắt khe hơn, 
người sản xuất tự công bố chất lượng mặt 
hàng, cho nên đạo đức trong sản xuất, 
phương châm vì sự an toàn cho người tiêu 
dùng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quyết 
định chất lượng hàng hóa. Thực chất, không 
ít nhà sản xuất chăm chút quá nhiều đến lợi 
ích riêng của mình, chẳng cần nghĩ đến hệ 
quả xấu do mặt hàng mình có thể gây ra cho 
cộng đồng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm nhà sản xuất cần: 

- Tuân thủ các quy định về vệ sinh an 
toàn thực phẩm trong sản xuất và lưu hành 
sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã 
công bố hoặc đã được chứng nhận hợp 
chuẩn, hợp quy. 

- Không được sử dụng hóa chất phụ gia 
ngoài danh sách cho phép, nguyên liệu, hóa 
chất phụ gia không có nguồn gốc rõ ràng. 

- Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến trong sản xuất để tạo ra được sản 
phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có 

sức cạnh tranh mạnh, đáp ứng ngày càng cao 
an toàn cho người tiêu dùng. 

Về phía quản lý Nhà nước: Mặc dù đã 
có pháp lệnh về thú y, pháp lệnh về thủy sản, 
pháp lệnh về chất lượng hàng hóa và mới đây 
luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa đã 
được ban hành, việc quản lý về mặt Nhà 
nước vẫn còn chồng chéo, khó quy trách 
nhiệm, làm giảm hiệu năng quản lý. Đặc biệt 
trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm 
đang là vấn đề nóng bỏng, việc tổ chức thanh 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm gần như không 
có tác dụng đáng kể ở cấp phường, xã vì lực 
lượng quá mỏng. Một đặc điểm tình hình 
hiện nay là cứ bộ nào được giao quản lý 
ngành là có xu hướng phải thành lập phòng 
kiểm nghiệm riêng, vừa tốn kém, vừa khó 
tránh được trùng lặp, vừa khó có đủ kinh phí 
để trang bị thật hoàn chỉnh, đáp ứng được 
mọi yêu cầu kiểm nghiệm sẽ rất đa dạng và 
khắc nghiệt trong thời gian sắp tới. 

Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn 
còn gặp nhiều hạn chế do số phòng thử 
nghiệm có trình độ và kinh nghiệm còn ít và 
việc mở rộng hoạt động kiểm nghiệm đánh 
giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng 
hóa cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
chưa thật phổ biến. 

Từ những lý do trên nên thực hiện một 
số nội dung sau: 

- Trên cơ sở các luật, pháp lệnh, nghị 
định thi hành, Chính phủ cần xem lại phương 
thức tổ chức quản lý về mặt Nhà nước để 
giảm bớt chồng chéo, ít nhiều ảnh hưởng xấu 
đến hiệu quả đảm bảo chất lượng nông thủy 
sản thực phẩm xuất khẩu và tiêu dùng trong 
nước. 

- Thường xuyên thông tin rộng rãi cho 
cả người sản xuất và người tiêu dùng những 
vấn đề liên quan đến chất lượng nông thủy 
sản thực phẩm sản xuất và lưu hành trong và 
ngoài nước. 

- Có những biện pháp có hiệu quả buộc 
người sản xuất, người bán phải luôn tuân thủ 
các quy định về chất lượng sản phẩm hàng 
hóa. 
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Kiểm soát chặt chẽ các loại thuốc thú y, 
hóa chất phụ gia thực phẩm đang được bày 
bán trên thị trường, tránh tình trạng người 
mua lẫn người bán đều không hiểu bản chất 
và đặc trưng hóa chất sử dụng. 

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở 
nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình 
trạng ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng 
và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cộng 
đồng. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở 
nước ta cơ bản vẫn là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia 
đình nên việc kiểm soát an toàn vệ sinh rất 
khó khăn. Mặc dù Việt Nam đã có những 
tiến bộ rõ nét trong đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm trong thời gian qua. Song công tác 

quản lý an toàn thực phẩm còn nhiều yếu 
kém, bất cập, hạn chế về nguồn lực và đầu tư 
kinh phí và chưa đáp ứng được yêu cầu của 
thực tiễn. 

Thực chất đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm chỉ có thể giải quyết được tốt nếu có 
những biện pháp đồng bộ từ mọi người 
chúng ta, từ người quản lý, người sản xuất, 
đến người tiêu dùng đều phải đồng lòng thực 
hiện với mục tiêu giữ gìn sức khỏe cho thế hệ 
chúng ta hôm nay và cả thế hệ con cháu 
chúng ta ngày mai. 

 

(seafit.vn - Ngày 21/4/2016)

 

 
 

AN TOÀN THỰC PHẨM: CUỘC CHIẾN CAM GO 
 

Một trong những vấn đề lo lắng, thậm chí sợ hãi của người dân hiện nay là vấn 
đề thực phẩm bẩn. Nó không chỉ gây bệnh cho con người, tiềm ẩn nguy cơ bùng 
phát bệnh dịch mà còn ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của Việt Nam. Tiếng kêu 
cứu khẩn thiết của người dân đã tới được các ngành chức năng nhưng xem ra việc 
giải quyết còn nhiều khó khăn. 

Chất cấm tấn công người tiêu dùng 

Thông tin nhuộm đỏ ruốc bằng hóa chất ở Phú Yên rộ lên ở thời điểm cuối tháng 3 
khiến dư luận hoang mang chưa được lý giải rõ ràng thì ngay đầu tháng 4, ngày 8/4, Chi 
cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng cho biết, 7/7 mẫu dưa cải 
muối được đơn vị này lấy tại 3 chợ là chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Đống Đa và chợ Hòa 
Khánh gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hồ Chí Minh đều chứa chất cấm vàng ô (Auramine O).   

Trước đó vài ngày Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng 
phát hiện 7/9 mẫu măng tươi ở các chợ trong thành phố có chất vàng ô khiến dư luận 
chưa hết lo lắng cho bữa ăn thường ngày với món canh măng quen thuộc thì ngày 8/4, 
Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) lại phát hiện hơn 10 tấn măng ngâm ủ chưa rõ 
nguồn gốc tại một kho chứa trên đường Hàn Thuyên (phường 5, thành phố Đà Lạt). Măng 
tươi chứa bên trong các bao nilon có hiện tượng chuyển sang màu đỏ, một số cây măng 
bị mốc trắng và có mùi khó chịu…  

Theo một số chuyên gia, chất nhuộm đỏ ruốc có thể là hóa chất Rhodamine B dùng 
trong công nghiệp nhuộm vải, vô cùng độc hại nếu dùng cho thực phẩm, có thể gây hại 
cho gan, thận, làm tăng nguy cơ ung thư.  Còn chất vàng ô - thứ mà người ta đem nhuộm 
măng và dưa cải muối là chất màu tổng hợp, được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm 
vải, giấy, gỗ... và dùng trong xây dựng làm màu sơn quét tường.  

Vàng ô là chất độc cho cơ thể người, không được sử dụng trong thực phẩm, ngay 
cả trong chăn nuôi chất này cũng bị cấm sử dụng. Tồn dư chất vàng ô sẽ dẫn tới việc 
giảm chức năng nội tạng như thận, gan của con người và đặc biệt là nguy cơ ung thư. 
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Còn theo Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO (IARC) đây là chất đứng hàng 
thứ 5 trong 116 chất gây ung thư hàng đầu trên thế giới. 

Tại Diễn đàn “Giải pháp quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi 
góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm ở các tỉnh phía Bắc” do Cục Chăn nuôi tổ chức 
ngày 5/4, tại Hà Nội, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) cho biết, từ năm 2015 đến tháng 2/2016 các địa phương và Cục 
Chăn nuôi đã tiến hành kiểm tra 1.893 cơ sở và phát hiện có 58 cơ sở có vi phạm chất 
cấm (chiếm 3,1%). Các chất cấm trong chăn nuôi chủ yếu là Salbutamoll và một số ít là 
chất vàng ô (Auramine). 

Mỗi ngày, các cơ quan chức năng lại phát hiện thêm nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng 
về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây, cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh 
liên tiếp bắt giữ nhiều lô hàng thịt “bẩn” được tuồn vào thành phố để tiêu thụ. Chi cục Thú 
y thành phố lấy 222 mẫu nước tiểu từ các đàn lợn của 8 tỉnh có lượng thịt lợn lớn nhập 
vào thành phố xét nghiệm, phát hiện phần lớn các mẫu đều chứa chất cấm dùng trong 
chăn nuôi. Qua kiểm tra 8 cơ sở giết mổ trên địa bàn, kết quả cũng cho thấy việc sử dụng 
chất cấm để tạo nạc, tăng trọng cho lợn... đang ở mức báo động. 

Theo Phó giáo sư - Tiến sỹ Lê Thị Hồng Hảo, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh 
thực phẩm quốc gia, người chăn nuôi đã pha chế một số chất thuộc họ β-agonist 
(Salbutamol, Ractopamine, Metoprolol,…) vào thức ăn chăn nuôi để làm tăng tỷ lệ 
nạc/mỡ, chất làm thịt có màu vàng tươi. Những chất này khi đi vào cơ thể động vật sẽ dễ 
dàng lưu lại trong thịt. Khi con người ăn phải thịt có chứa các chất này có thể tích lũy 
trong cơ thể gây nhiều triệu chứng như huyết áp, tim mạch...  

Tuyên chiến với thực phẩm bẩn  
Có thể thấy thực phẩm bẩn đang hủy hoại sức khỏe người dân một cách nghiêm 

trọng, cần được báo động và  ngăn chặn ngay lập tức. Chính vì vậy sáng 1/4, khi đánh giá 
tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và thảo luận về 
những nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch 5 năm tiếp theo, lần đầu tiên, Quốc hội ghi nhận 
nhiều ý kiến đề nghị đưa nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành một chỉ 
tiêu phấn đấu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.  

Đại biểu Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh trong những năm gần đây, vấn nạn thực phẩm 
không an toàn là nguyên nhân khiến căn bệnh ung thư ở nước ta tăng cao và đang trở 
thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình Việt Nam. Đề nghị Chính phủ phải có giải pháp đủ 
mạnh để ngăn chặn tình trạng trên trong thời gian tới.  

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) lo lắng: “Bệnh tật, suy giảm sức 
khỏe giống nòi, giảm sức cạnh tranh nền kinh tế, làm mất hình ảnh quốc gia... có nguyên 
nhân không nhỏ từ thực phẩm bẩn. Vấn nạn thực phẩm bẩn khiến người dân rơi vào tình 
thế không ăn thì không tồn tại, ăn thì phó mặc may rủi cho số phận, bệnh đến lúc nào biết 
lúc ấy”. 

Phân tích về nguyên nhân vi phạm ngày càng nhiều, bà Nga cho rằng việc tổ chức 
thực thi luật còn nhiều rắc rối. Đơn cử như trong việc sử dụng Salbutamol - chất có tác hại 
lớn đối với con người khi dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhưng lại có tác dụng sản xuất 
thuốc chữa bệnh, bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấm nhập, nhưng lại được 
Bộ Y tế cho phép nhập.  

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đã bổ sung, sửa đổi nhiều 
quy định sẽ giúp các cơ quan chức năng dễ dàng xử lý hình sự và răn đe các hành vi vi 
phạm pháp luật, trong đó có các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Điều 317 nêu 
rõ hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm sẽ bị 
xử lý hình sự với hình phạt cao nhất tới 20 năm tù mà không cần phải có hậu quả xảy ra 
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như chết người hay gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng như luật cũ 
quy định. 

Theo đó, đại biểu Lê Thị Nga đề nghị Quốc hội giám sát tối cao việc chấp hành pháp 
luật an toàn thực phẩm ngay tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV tới đây.  

Trong phiên họp Chính phủ vào cuối tháng 3/2016 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam đã khẳng định an toàn thực phẩm là vấn đề liên quan tới sức khỏe, an toàn tính 
mạng của người dân. Hiện tại đã có đầy đủ các quy định pháp luật, phân công trách 
nhiệm rõ ràng cho các bộ, ngành. Chỉ cần các bộ, ngành làm đúng chức năng của mình 
sẽ dẫn đến sự phối hợp một cách tự nhiên.  

Có thể thấy, mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề quá nghiêm trọng ở Việt 
Nam. Giữa tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm và thời điểm được cho là 
khủng hoảng niềm tin về vấn đề này thì động thái xin lỗi người dân trước phát ngôn gây 
sốc về an toàn thực phẩm tại diễn đàn Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Cao Đức Phát cũng ít nhiều đem đến cho người dân chút hy vọng.   

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong quý I/2016, Cục đã ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với 20 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền 
phạt là gần 500 triệu đồng.  

 

                                                                                                              Minh Vũ 
                                                                                          (daidoanket.vn - Ngày 18/4/2016) 
 

 
 

MỐI ĐE DỌA TỪ THỰC PHẨM BẨN 
 

Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 người mới mắc bệnh ung thư và 
trên 75.000 trường hợp tử vong. Trong đó, tỷ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm 
bẩn chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 35%. Khi ăn thực phẩm bẩn, phản ứng rõ nhất là ngộ 
độc, về lâu dài người bệnh có thể đối mặt với những căn bệnh mãn tính, lâu ngày gây đột 
biến gene, dẫn tới ung thư. 

3 Bộ cùng quản 
Có thể nói thực phẩm bẩn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, hầu hết người tiêu dùng không thể 

nhận biết được. Theo ông Đỗ Ngọc Chính - Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, Việt 
Nam hiện có khoảng 50% kháng sinh trên thế giới được dùng trong nông nghiệp, đặc biệt là 
trong chăn nuôi để tăng năng suất cây trồng. Số lượng các vụ ngộ độc thực phẩm cũng như số 
người bị nhiễm độc thực phẩm gia tăng là do các tác nhân nấm mốc, vi sinh vật, thuốc tăng 
trọng, thuốc kích thích sinh trưởng, kháng sinh, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, thuốc chống ẩm 
mốc còn tồn dư trong thực phẩm sử dụng hàng ngày khá cao. Cứ kêu gọi người dân trở thành 
người tiêu dùng thông thái, nhưng thông thái sao được khi thị trường tràn ngập hàng hóa kém 
chất lượng. 

Cũng theo ông Chính, năm 2011, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã 
khảo sát nhanh các chất nhóm Beta - Agonist (phổ biến của nhóm chất này là Salbutamol và 
Clenbuterol) dùng để tăng trọng, tăng tỷ lệ nạc trong vật nuôi, trong thức ăn chăn nuôi heo, gà 
vốn đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi trên toàn thế giới. Kết quả có đến 10% mẫu thức ăn 
chăn nuôi có chất Salbutamol. Điều này cho thấy người dân đã đưa Salbutamol gây nguy hại 
đến sức khỏe vào cơ thể từ rất lâu. Và đây là nguyên nhân khiến cho bệnh tật, nhất là bệnh ung 
thư xuất hiện ngày càng nhiều, gây ra nhiều hệ lụy. 
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Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về tiêu dùng cho biết đã khảo sát thực trạng tồn dư chất 
Beta - Agonist trong thịt heo tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài suốt 4 tháng cuối năm 2011 
phát hiện 10/30 mẫu thịt có tồn dư Beta - Agonist, chiếm 33%. Năm 2015, Chi cục Thú y tỉnh 
Đồng Nai kiểm tra 356 mẫu phát hiện 47 mẫu dương tính Salbutamol, tương đương 13,2%. 
Trong 3 tháng đầu năm nay, kiểm tra 50 mẫu, phát hiện 8 mẫu dương tính với Salbutamol, 
tương đương 16%. 

Mới đây, tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy trách nhiệm thực thi trong quản lý chuỗi giá trị 
nông nghiệp” tổ chức Hà Nội, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã nhấn mạnh: Nông sản, thực phẩm không an toàn từ khâu sản xuất đến quy 
trình chế biến, bảo quản và tiêu thụ là vấn nạn đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp chế 
biến thực phẩm của Việt Nam hiện nay. Thực tế ở nước ta, vấn đề mất an toàn thực phẩm đáng 
báo động ở mức quá cao, gần như sắp “tức nước vỡ bờ” rồi. Theo ông Hùng, tình trạng lạm 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, sử dụng chất cấm, hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản và bảo quản, chế biến diễn biến phức tạp là do chúng ta đã đưa quá nhiều 
thành quả của khoa học vào sản xuất, nhưng lại không biết chọn lọc. Các loại thuốc trừ cỏ, 
thuốc bảo vệ thực vật có thể coi là thành quả của khoa học, nhưng đã gây ra tình trạng mất an 
toàn thực phẩm vì nông dân không tuân thủ được đúng quy trình sử dụng trong canh tác. 

Trong khi đó, về mặt quản lý, hiện 3 bộ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về vấn đề an 
toàn thực phẩm bao gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên đồng ruộng; Bộ 
Công thương quản lý ở chợ; Bộ Y tế quản lý trên bàn ăn. Thế nhưng, không bộ nào quản lý cuối 
cùng để chịu trách nhiệm cao nhất về vấn đề này. Cuối cùng hậu quả vẫn trút lên người dân. 

Không ăn thì đói, ăn vào thì mắc bệnh 
Nói về thực phẩm kém chất lượng, ông Phạm Xuân Đương - Phó trưởng Ban thường trực 

Ban Kinh tế Trung ương lo lắng, thực phẩm không an toàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh 
lương thực, sinh kế, đời sống và sức khỏe của người dân, thậm chí còn ảnh hưởng đến chất 
lượng giống nòi. Còn ông Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cảnh báo: Thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay là cái u ác 
tính cho cả dân tộc, nếu không được cắt bỏ sẽ di căn thành ung thư, chúng ta hãy hành động 
ngay hôm nay đừng để đến lúc vô phương cứu chữa. 

Theo số liệu thống kê trong năm 2015, cả nước đã phát hiện 77.946 cơ sở chế biến, kinh 
doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm; 32.060 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư 
nông nghiệp và nông lâm thủy sản vi phạm sử dụng chất cấm, hóa chất kháng sinh; tiêu hủy hơn 
100 tấn mỡ động vật, thịt, hải sản, cam, rau… vi phạm an toàn thực phẩm; cả nước có 4.965 
người bị ngộ độc và 23 người tử vong. 

Ông Phùng Hữu Hào - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
cho biết, nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, phân loại và chứng nhận đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời thực hiện giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tập 
trung vào giám sát các rủi ro cao như thịt, rau, thủy sản nuôi. Song kết quả phân tích trong 6 
tháng đầu năm 2016 vẫn có 4,2% mẫu rau, 10,93% mẫu thịt; 1,61% mẫu thủy sản nuôi vi phạm 
về an toàn thực phẩm. 

Theo Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Bá Đức, Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, sở dĩ số ca 
mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do 3 nguyên nhân chính: Thực phẩm bẩn, 
môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng. Trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu, chiếm 
khoảng 35%. Một vấn nạn nhức nhối hiện nay là tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi trong 
nuôi trồng. Người ta ước tính 50% thuốc kháng sinh trên thế giới đã được dùng trong nông 
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nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi nhằm tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Việc dùng thuốc kháng sinh 
phổ biến đã làm xuất hiện những chủng vi khuẩn có tính năng chống kháng sinh cao hơn. Về 
lâu dài, chúng sẽ vô hiệu hóa tất cả thuốc kháng sinh đang dùng cho người, đẩy nhân loại vào 
những dịch bệnh thảm khốc. 

Không ăn thì đói, ăn thì sợ bệnh tật. Vấn đề là phải hành động, trong đó rất quan trọng là 
ý thức trước cộng đồng của người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và sự kiểm tra, 
giám sát sát sao, liên tục cùng với những hình phạt nặng đối với các hành vi sai trái của cơ quan 
chức năng. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 10% dân số thế giới bị ngộ độc do ăn 
thức ăn nhiễm độc, ở mức độ khác nhau, kể cả tử vong. Việt Nam có 35% số người mắc ung 
thư là do sử dụng thực phẩm không an toàn. Nếu như ở năm 2000, Việt Nam chỉ có khoảng 
69.000 ca mới mắc ung thư, thì đến năm 2015 vừa qua, số ca mới mắc ung thư tăng lên hơn gấp 
đôi lên đến 150.000 ca. Theo đà này, ước tính đến năm 2020, số ca mắc mới ung thư sẽ lên đến 
gần 200.000, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới. 

 

                                                                                           (baomoi.com - Ngày 31/7/2016) 
 

 
 

TRÀN LAN HÓA CHẤT TRONG THỰC PHẨM 
 

Thời gian gần đây, tình 
trạng lạm dụng hóa chất 
trong thức ăn chăn nuôi và 
thực phẩm đã trở nên phổ 
biến ở nước ta. Mặc dù các cơ 
quan chức năng đã vào cuộc 
nhưng tình hình không có dấu 
hiệu giảm, thậm chí, ngày 
càng xuất hiện nhiều loại hóa 
chất, phụ gia vốn chỉ sử dụng 
trong ngành xây dựng, trong 
sản xuất máy móc công 
nghiệp, thì nay được dùng vào 
chế biến, bảo quản thực 
phẩm, gây nhiều bức xúc 
trong dư luận. 

Diễn biến phức tạp 
Theo thống kê của Cục 

An toàn thực phẩm, trong năm 
2015, cả nước có gần 200 vụ 
ngộ độc thực phẩm với gần 
5.000 người. Cả nước đã tiến 
hành thanh, kiểm tra trên 2,6 
triệu lượt cơ sở thực phẩm, số 
cơ sở vi phạm chiếm khoảng 
20%, số tiền phạt khoảng 99,6 
tỷ đồng. Báo cáo của Cục Bảo 

vệ thực vật, khi kiểm tra tại hơn 
11.000 cơ sở sản xuất, buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật, có đến 
hơn 2.000 cơ sở sản xuất và 
buôn bán thuốc kém chất lượng; 
khi thanh, kiểm tra 11.000 hộ 
nông dân, có đến 1/5 hộ vi 
phạm quy trình chuẩn sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật. Cả nước 
có khoảng 500.000 cơ sở chế 
biến thực phẩm, trong đó có 
85% có quy mô vừa và nhỏ, sản 
xuất theo tính thời vụ và đa 
phần không đủ nguồn tài chính 
để đầu tư vào hệ thống máy 
móc, trang thiết bị, nhà xưởng 
chất lượng cao theo tiêu chuẩn 
quốc tế để đảm bảo điều kiện an 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

Giáo sư Chu Phạm Ngọc 
Sơn - Phó chủ tịch Ủy ban  Mặt 
trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí 
Minh, Phó chủ tịch Liên hiệp 
các hội khoa học và kỹ thuật 
thành phố, cho rằng, thời gian 
qua, nhiều hóa chất và hàng 
hóa, thực phẩm không rõ nguồn 

gốc, rất nguy hại cho con người 
được nhập lậu liên tục với lượng 
lớn qua biên giới, tạo thách thức 
không nhỏ đối với an toàn thực 
phẩm. Trong khi đó, việc chưa 
quản lý riêng phụ gia thực phẩm 
còn để bày bán chung với phụ 
gia công nghiệp khác ở một số 
chợ. 

Ngày càng xuất hiện 
nhiều tình trạng tiêm chất an 
thần Prozil Fort (Ecepromazine) 
vào heo (lợn) để ngủ sau đó 
bơm nước vào heo để tăng trọng 
giả tạo nhằm kiếm lợi nhuận phi 
pháp. Chất Melamine trong sữa 
và sản phẩm từ sữa, bột bắp 
rang cháy pha với bột cà phê, 
DEHP dùng làm chất tạo đục, 
kháng sinh trong nuôi trồng 
thủy sản, gia súc, gia cầm, 
Clenbuterol, gia cầm, phẩm 
màu công nghiệp không phụ 
thuộc phụ gia thực phẩm được 
sử dụng nhuộm thực phẩm tạo 
dáng bắt mắt, hóa chất kích 
thích tăng trưởng, tạo giá cọng 
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mập và không rễ, hóa chất công 
nghiệp Tinopal trong bún tươi 
và sản phẩm từ gạo, tạo sáng 
trắng hấp dẫn… 

Theo các chuyên gia, 
những hóa chất hay bị lạm dụng 
trong thức ăn chăn nuôi và thực 
phẩm là hàn the, fomaldehyde, 
chất vàng ô, lân hữu cơ, hóa 
chất tăng trưởng cho giá… Hàn 
the, có tính chất làm dai, được 
lạm dụng nhiều trong giò, chả, 
nem chua, bánh phở, bánh hủ 
tiếu, bánh ướt, bánh canh. Hàn 
the tích lũy ở cơ thể người tập 
trung ở gan và não nhiều nhất 
rồi đến tim, phổi, dạ dày… Khi 
ăn nhiều hàn the sẽ có hiện 
tượng khó tiêu, chán ăn, mệt 
mỏi, có thể gây nôn mửa, tiêu 
chảy, co cứng cơ, sốc trụy 
tim… gây ngộ độc mãn tính, 
nặng hơn có còn có nguy cơ 
làm thoái hóa cơ quan sinh dục. 
Fomaldehyde có hóa chất rất 
độc, có lúc dùng trong bánh 
phở, hủ tiếu, bún để làm dai và 
diệt vi khuẩn. Chất độc nguy 
hiểm, làm cho thực phẩm khó ôi 
thiu nhưng lại rất khó tiêu hóa 
khi vào cơ thể, gây hiện tượng 
đầy bụng, no giả tạo. Trong cơ 
thể, formol kết hợp với các 
nhóm amin hình thành các dẫn 
xuất bền vững với các men 
phân hủy protein làm ảnh 
hưởng đến quá trình chuyển hóa 
các chất dinh dưỡng trong cơ 
thể. Nhiều thực nghiệm trên 

diện rộng đã chứng tỏ khi tiếp 
xúc lâu dài và liên tục formol có 
khả năng gây ung thư đường hô 
hấp. 

Cần siết chặt quản lý 
Giáo sư Chu Phạm Ngọc 

Sơn đánh giá: “Việc kiểm 
nghiệm an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong nước còn nhiều bất 
cập khi mà các phương tiện 
kiểm nghiệm hiện có trong 
nước chủ yếu kiểm soát các đối 
tượng nhắm đến chứ chưa cho 
phép nhận diện thêm các chất lạ 
không nằm trong tầm ngắm. 
Trong khi đó, càng ngày, thực 
phẩm càng bị nhiễm các loại 
hóa chất với số lượng lớn và đa 
dạng hơn”. 

Bà Phan Thị Việt Thu - 
Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thành phố 
Hồ Chí Minh đề nghị, để khắc 
phục từng bước, lập lại sự an 
toàn cho người tiêu dùng cần 
phải thực hiện tốt những biện 
pháp đồng bộ từ người quản lý, 
người sản xuất, kinh doanh, 
người chăn nuôi, canh tác đến 
người tiêu dùng. Có sự chỉ đạo 
phân công trách nhiệm rạch ròi 
cho chính quyền các cấp trong 
việc kiểm tra chất lượng vệ sinh, 
an toàn thực phẩm, đồng thời 
tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ 
giữa các ngành quản lý về nông 
nghiệp, thủy hải sản, công 
nghiệp, y tế… để mau chóng 
kịp thời giải quyết mọi vấn đề 

liên quan đến việc sử dụng hóa 
chất trong chăn nuôi, trồng trọt, 
chế biến, bảo quản thực 
phẩm… khắc phục tình trạng 
chồng chéo trong quản lý, dẫn 
đến việc đùn đẩy trách nhiệm 
trong việc kiểm tra, xử lý đối 
với chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch 
Hội Lương thực Thực phẩm 
thành phố Hồ Chí Minh cho 
rằng, cần có chính sách siết chặt 
quản lý việc sản xuất, kinh 
doanh, nhập khẩu các loại thực 
phẩm không rõ nguồn gốc xuất 
xứ như các loại rượu giả, thực 
phẩm chức năng giả, các loại 
nước giải khát không truy xuất 
nguồn gốc,… có chế tài mạnh, 
đủ sức răn đe, ngăn chặn những 
sai phạm về an toàn thực phẩm. 
Cần có cơ chế phát huy vai trò 
của người tiêu dùng trong việc 
phát hiện những thực phẩm, cơ 
sở sản xuất chế biến thực phẩm 
không đảm bảo chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Lập 
đường dây nóng để tiếp nhận 
phản ánh của người tiêu dùng 
về vi phạm an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Sau khi tiếp nhận phải 
nhanh chóng thanh tra, kiểm tra 
và xử lý nghiêm minh các 
trường hợp vi phạm.     

 

Quốc Định 
(Báo Đại đoàn kết số 295 

Ngày 21/10/2016)
 

 
 

THỰC PHẨM NHIỄM CHẤT CẤM - THẢM HỌA GIẤU MẶT 
 

Một cơn sóng thần quét qua, tất cả trở thành đống hỗn độn, đổ nát - thảm họa thiên 
tai kinh hoàng vậy nhưng người ta cũng chỉ mất vài năm để gây dựng lại. Nhưng một trận 
thảm họa thực phẩm “bẩn” quét qua, âm thầm, lặng lẽ nhưng tác hại của nó còn khủng 
khiếp hơn, kéo dài và có thể làm hư hại cả một thế hệ, giống nòi. Đối phó với cơn bão thực 
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phẩm nhiễm chất cấm tràn lan có nguy cơ ngày càng khó kiểm soát đang trở thành vấn đề 
quan tâm hàng đầu của cả cộng đồng. 

Những con số báo hiệu một thảm họa 
Trong một đời người cần một lượng lương thực, thực phẩm tới 12,5 tấn gạo, ngũ cốc; 30 

tấn thực phẩm rau, củ, quả, đậu, thịt, cá... và tới 65 tấn nước. Chính vì vậy, thay vì là nguồn 
dinh dưỡng nuôi sống cơ thể con người, thực phẩm trở thành nguồn gây bệnh, thành chất độc 
nếu không đảm bảo vệ sinh, mà tác hại trước mắt có thể bị ngộ độc thực phẩm cấp tính với các 
triệu chứng ồ ạt, dễ nhận thấy như buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy,... Các nghiên cứu cũng cho 
thấy, bệnh huyết áp và ung thư chiếm 35% số ca có liên quan đến ăn uống. 

Cuối năm 2015, trong một hội nghị của ngành Y tế Việt Nam về ung thư, những con số 
đưa ra làm giới chuyên môn rúng động: Có khoảng 126.000 trường hợp mắc mới ung thư mỗi 
năm và ước tính tới năm 2020 sẽ có 200.000 trường hợp mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Và 
khoảng 55% trong số ca bệnh khi phát tác trong vòng 12 tháng sẽ tử vong. Với những ai đã phát 
bệnh, thời gian càng kéo dài, hệ lụy kinh tế với gia đình càng nặng nề. Một số liệu khác cho 
thấy nếu năm 2000 tỷ lệ bệnh nhân ung thư là 17,1/100.000 người thì năm 2010, tỷ lệ đã là hơn 
gấp đôi với 35/100.000 người. Và bệnh nhân ung thư thường gặp nhất là ung thư phổi, dạ dày, 
gan, đại tràng. Ở nữ là ung thư vú, dạ dày. Còn ở trẻ em chủ yếu là ung thư máu. 

Toàn thế giới có 11 triệu ca ung thư tính tới thời điểm này. Với dân số nước ta chưa đầy 
100 triệu mà đã có con số ung thư như trên thì Việt Nam đã trở thành một trong những nước có 
tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới. Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt nhất về 
một thảm họa mà nguồn gốc có dính dáng đến thực phẩm bẩn. Cũng theo ông Nguyễn Bá Đức, 
Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam thì cho rằng, do thực phẩm bẩn, do môi trường ô nhiễm và 
do tuổi thọ tăng. Trong đó tác nhân thực phẩm với bệnh ung thư chiếm cao nhất, đứng đầu. Ung 
thư do yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 5 - 10% số ca mắc. 

Phần chìm của tảng băng 
Những cảnh báo trên vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng, phần chìm của nó với độ khủng 

khiếp không ai có thể dự đoán. Ở Việt Nam, theo Bộ Y tế, trong 10 nguyên nhân gây tử vong 
thì nguyên nhân do vi sinh vật gây bệnh đường ruột đứng thứ 2. Thực phẩm mất vệ sinh ảnh 
hưởng tới thể lực, chiều cao, rối loạn việc điều hòa gen, làm ảnh hưởng tới giống nòi, tới hệ 
thống enzyme, quá trình chuyển hóa...  

Thực phẩm không an toàn để lại nhiều hậu quả khác nhau, từ bệnh cấp tính, mạn tính đến 
tử vong. Đối với nhà sản xuất, đó còn những chi phí do phải thu hồi, lưu giữ sản phẩm, hủy 
hoặc loại bỏ sản phẩm, làm mất lòng tin của người tiêu dùng. Nhiều hệ lụy khác kèm theo như 
phải điều tra, khảo sát, phân tích, kiểm tra độc hại, giải quyết hậu quả… 

Tại Hội nghị “Vì một môi trường thực phẩm an toàn” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh 
ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 
cho hay, thực phẩm không an toàn đã và đang ảnh hưởng tới 1/3 dân số trên thế giới. Trong đó, 
việc “ăn” phải thực phẩm mất vệ sinh là nguyên nhân gây ra 400 bệnh lây truyền qua thực 
phẩm. Trong đó, thiệt hại do thực phẩm nhiễm chất cấm ở các nước trên thế giới cũng cho thấy 
sự tàn phá khủng khiếp của nó. Năm 2001, bệnh bò điên khiến các nước EU thiệt hại hàng tỷ 
USD để khắc phục và hàng chục năm sau còn chưa dứt ảnh hưởng về thương mại. Vụ phát hiện 
Melamine trong sữa tươi, sữa bột và các sản phẩm sữa ở Trung Quốc gây nguy cơ 51.900 trẻ sơ 
sinh, trẻ nhỏ gặp vấn đề về thận và có nguy cơ bị sỏi thận, 6 trẻ sơ sinh bị tử vong tại Trung 
Quốc trong vụ này. Tới tháng 4/2010, bùng phát dịch nhiễm vi khuẩn Salmonella Montevideo ở 
Mỹ do việc phân phối xúc xích Ý (salami), làm cho 272 ca nhiễm tại 44 bang, 52 người phải 
nhập viện. Năm 2011, vụ dịch E.coli liên quan tới giá đỗ của một nông trại tại Đức, đã lan rộng 
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ra 12 quốc gia châu Âu, làm 50 người chết/4.125 người mắc bệnh (tổng chi phí thiệt hại lên đến  
2.840.000.000 USD). 

Tại Việt Nam, thiệt hại rõ nhất của thực phẩm bẩn là những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. 
Theo thống kê của Bộ Y tế, giai đoạn 2006 - 2010, trung bình có 188,8 vụ ngộ độc thực 
phẩm/năm với 6.633,6 người mắc/năm và 51,4 người chết/năm, tính trung bình tỷ lệ người bị 
ngộ độc thực phẩm cấp tính là 7,8 ca/100.000 dân/năm. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm chủ 
yếu là vi sinh vật (chiếm 33,8%) ngộ độc thực phẩm, độc tố tự nhiên (26,1%), nhóm hóa chất 
(11,8%). Năm 2012 cũng có  67 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 2.300 người mắc, đi viện và 15 
trường hợp tử vong. Tính trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 20 - 22 vụ ngộ độc thực 
phẩm tập thể giai đoạn này. Năm 2014, cả nước đã xảy ra 109 vụ ngộ độc thực phẩm làm cho 
3.797 người mắc, có 20 người tử vong. Năm 2015, toàn quốc có 171 vụ ngộ độc thực phẩm với 
4.965 người mắc và 23 trường hợp tử vong. 

Ông Đỗ Ngọc Chính, Trưởng Văn phòng Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng Việt 
Nam cho biết, Tổ chức Người tiêu dùng thế giới lấy ngày 15/3 hằng năm là Ngày quyền của 
người tiêu dùng thế giới, trong đó, năm 2016 tập trung vấn đề chống chất kháng sinh. Xuất phát 
từ một cảnh báo rất quan tâm đó là hiện nay 50% thuốc kháng sinh trên thế giới đang được 
dùng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong chăn nuôi để tăng năng suất nuôi trồng. Việc 
dùng thuốc kháng sinh phổ biến như vậy sẽ làm xuất hiện những vi khuẩn có tính năng chống 
kháng sinh cao hơn, rốt cuộc sẽ vô hiệu hóa các thuốc kháng sinh, đẩy loài người vào những 
dịch bệnh thảm khốc…. Trong khi một thực trạng hiện nay trong nước do hạn chế việc kiểm 
soát nông sản thực phẩm về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, trong nguồn thịt tươi thì dư 
lượng kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm tạo nạc trong 
chăn nuôi đang khó kiểm soát; sự nguy hại từ thực phẩm bẩn có nguy cơ lâu dài, khó phát hiện 
với khối lượng lớn, đại trà... sẽ gây nên thảm họa với dân tộc nếu không có biện pháp ngăn chặn 
kịp thời.  

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố vào ngày 2/4/2015: 351.000 người chết vì ngộ độc 
thực phẩm mỗi năm có liên quan các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, do vi khuẩn. 

582 triệu: Là số lượng các ca mắc phải một trong 22 căn bệnh truyền qua thực phẩm. 

52.000: Là số ca tử vong do vi khuẩn Salmonella gây nên. 

37.000: Là số ca tử vong do vi khuẩn E.coli. 

35.000: Là số người chết do norovirus (loại virus là nguyên nhân hàng đầu gây nên dịch 
bệnh từ thực phẩm bị ô nhiễm tại Hoa Kỳ). 

 

                                                                                                Huyền Nga 
                                                                (Báo Công an nhân dân số 3906 - Ngày 6/4/2016) 
 

 
 

ÁM ẢNH CHẤT TĂNG TRỌNG ĐẾN BAO GIỜ? 
 

Sau khi chất cấm tăng trọng Salbutamol bị siết chặt, gần đây, một loại chất kích 
thích tăng trọng mới là Cysteamine rộ lên như một nỗi ám ảnh. Trong khi Mỹ, EU và 
nhiều nước không cho phép sử dụng vì sự độc hại thì ở Việt Nam hoạt chất này thuộc diện 
“không cấm, cũng không cho sử dụng”, nên việc quản lý gặp khó khăn. 

Xuất hiện “bảo bối” tăng trọng mới 
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Thời gian gần đây, giới sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại truyền tai nhau về một hoạt 
chất mới trộn vào cám, giúp lợn gà tăng trọng nhanh. Hoạt chất này là Cysteamine, có tác dụng 
kích thích sinh trưởng, giúp lợn có tỷ lệ nạc cao. 

Theo Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc chất cấm Salbutamol bị 
“làm mạnh”, khiến giới chăn nuôi chuyển sang dùng Cysteamine như một “bảo bối” mới vì có 
tác dụng tương tự. Hầu hết chất Cysteamine tiêu thụ ở Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc, 
Thái Lan. 

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, qua thông tin trinh sát, từ tháng 8/2016 lại đây, lực 
lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở chế biến cám và trang trại nuôi lợn sử dụng 
Cysteamine. 

Đáng lo ngại, Cysteamine được phát hiện sử dụng ở nhiều tỉnh, cả miền Bắc và miền 
Nam. Theo ông Dũng, Trung Quốc là nước cho sử dụng hoạt chất này trong phụ gia thức ăn 
chăn nuôi. “Khi Việt Nam khống chế chất Salbutamol, thì nhu cầu Cysteamine tăng lên và việc 
thẩm lậu hoạt chất này từ Trung Quốc vào là khó tránh khỏi. Nếu không có giải pháp kịp thời, 
việc sử dụng Cysteamine có nguy cơ bùng lên như Salbutamol” - ông Dũng nói. 

Trong tháng 9, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cảnh sát 
Môi trường (C49), Cơ quan Thú y Vùng II đã thanh tra tại 2 gia trại ở xã Đông Tảo (Khoái 
Châu, Hưng Yên). Lực lượng liên ngành phát hiện tại một gia trại có mua 1 bao Maxsure (loại 
25kg) với giá 6,5 triệu đồng, đã dùng còn 3kg. Sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm, phát hiện có 
Cysteamine với hàm lượng 20.180 mg/kg. 

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2016, lực lượng liên ngành cũng phát hiện tại Công ty TNHH 
một thành viên Công nghệ đổi mới (Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) bán sản 
phẩm chứa Cysteamine. Công ty này đã nhập hai loại sản phẩm dinh dưỡng bổ sung là Maxsure 
và Synergrown từ Thái Lan và bán cho các đại lý, cơ sở sản xuất cám, trang trại nuôi lợn. 

Dù trên bao bì loại cám dinh dưỡng không ghi thành phần có Cysteamine, nhưng qua 
kiểm nghiệm đã phát hiện hoạt chất tăng trọng này có hàm lượng tới 29.898 mg/kg và 30.645 
mg/kg. Cơ sở này đã bị xử phạt 180 triệu đồng về hành vi nhập khẩu, kinh doanh chất nằm 
ngoài danh mục. 

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng phát hiện hai cơ sở ở huyện Bình Lục (Hà Nam), trong 
đó, một cơ sở đã tiêu thụ 7 tấn, cơ sở còn lại đã bán khoảng 10 tấn Maxsure. “Giá bán loại này 
ở phía Bắc là 4,1 triệu đồng/bao loại 25kg, còn ở phía Nam là 5,5 triệu, thậm chí người dân báo 
là mua tới 6 - 10 triệu đồng/bao. Đây là mức giá siêu lợi nhuận như ma túy” - ông Dũng nói. 

Biết độc, tại sao chưa cấm? 
Trên thế giới, chỉ vài nước cho sử dụng Cysteamine, như Trung Quốc (làm phụ gia thức 

ăn gia súc), Philippines, Thái Lan. Trong khi đó, hoạt chất này không có trong danh mục của Tổ 
chức Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế - Codex; EU cũng cấm sử dụng làm phụ gia thức ăn 
chăn nuôi. 

Nhiều tổ chức thú y ở các nước trên thế giới cũng khuyến cáo chỉ dùng Cysteamine để xử 
lý chữa bệnh cho trường hợp vật nuôi riêng lẻ, cụ thể, không dùng trong chăn nuôi đại trà, 
thương mại. 

Theo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 
không nên sử dụng Cysteamine và đưa vào danh mục cấm. Hiện đã có những cảnh báo về việc 
sử dụng Cysteamine trong khi mang thai (dù chưa có bằng chứng về những tác động sinh quái 
thai của chất này trên người). Thử nghiệm trên chuột cho thấy chất trên gây quái thai, gây ngộ 
độc thai. 
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“Vẫn có nhiều cách để tăng tỷ lệ nạc ở vật nuôi mà vẫn đảm bảo an toàn, như: Về giống, 
cân bằng về thức ăn, một số chất tạo nạc an toàn Chromium Piconnilate, Creamino… tại sao 
không sử dụng?” - vị này cho biết. 

Một số chuyên gia cũng cho rằng, Cysteamine được sử dụng như một phụ gia thức ăn 
chăn nuôi để kích thích tăng trưởng, nhưng khi người ăn phải thịt chứa chất này trong một thời 
gian dài, dễ mắc các bệnh như ung thư vú, ung thư kết tràng và tuyến tiền liệt, suy yếu hệ thống 
miễn dịch… 

Còn bà Nguyễn Thị Thủy, Phó cục trưởng Thú y cũng đánh giá: “Do Cysteamine liên 
quan đến các yếu tố kích thích hoóc môn tăng trưởng cũng như các nguy cơ sức khỏe con 
người. Do vậy, Bộ nên có quyết định cấm nhập khẩu, lưu hành và sử dụng hoạt chất này làm 
phụ gia thức ăn chăn nuôi”. 

Trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó cục trưởng Chăn nuôi cho biết, 
Cysteamine hiện chỉ cho phép ở Trung Quốc, các nước khác đều diện không cấm, cũng không 
cho sử dụng. Tại Việt Nam, hoạt chất này hiện không được phép sử dụng trong thức ăn chăn 
nuôi. 

Theo ông Dương, Cysteamine tác dụng tăng trọng nhanh như Salbutamol, nhưng lo ngại 
“bịt” Salbutamol rồi, người nuôi lại quay sang Cysteamine. Bộ đang dự kiến khoảng tháng 12 
tới sẽ đưa Cysteamine vào diện chất cấm, lúc đó sẽ xử phạt rất nặng và xử lý hình sự. 

“Tuy nhiên, để đưa hoạt chất này vào chất cấm, từ nay đến lúc đó, phải làm rõ những cơ 
sở khoa học, pháp lý về những tác hại, nguy cơ của Cysteamine với sức khỏe con người, vật 
nuôi. Đồng thời, phải hoàn thiện việc chỉ định một số phòng kiểm nghiệm để phân tích hoạt 
chất này, chứ hiện chưa có phòng kiểm nghiệm nào trong nước kiểm tra được Cysteamine, vì 
lâu nay chưa được quan tâm” - ông Dương nói. 

Trong cuộc họp gần đây bàn về hoạt chất này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn yêu cầu, các đơn vị chức năng của Bộ tăng cường phát hiện và xử lý vi phạm về 
Cysteamine. Đồng thời, nghiên cứu lý do EU đưa Cysteamine vào nhóm hoóc môn tăng trưởng 
bị cấm sử dụng và hoàn thiện hệ thống cơ sở khoa học pháp lý để cấm hoạt chất này. 

 

                                                                                                    Nam Khánh 
                                                                          (Báo Tiền phong số 301 - Ngày 27/10/2016) 
 

 
 

THỰC TRẠNG MẤT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CÁC CHỢ VÙNG CAO 
 

Với nỗ lực thúc đẩy giao lưu thương mại, góp phần nâng cao đời sống đồng bào các 
dân tộc thiểu số, thời gian qua, hệ thống chợ dân sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng 
xa đã được các địa phương quan tâm đầu tư sửa chữa và xây mới. Tuy nhiên, bên cạnh 
việc củng cố hạ tầng cơ sở, có một thực trạng đáng lo ngại đang còn tồn tại là hàng hóa, 
đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm được bày bán ở không ít các chợ vùng cao còn rất lộn 
xộn, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thực trạng đáng lo ngại 
Trước cổng chợ huyện Quang Bình (Hà Giang) có khá nhiều xe hàng bán đồ ăn chín với 

nhiều chủng loại rất đa dạng, từ lòng lợn, thịt luộc đến giò, chả… món nào nhìn cũng bắt mắt, 
ngon lành. Thế nhưng, tất cả các món ăn này đều được bày bán ngay trên vỉa hè trong chiếc tủ 
kính không được đóng kín nên có thể hứng trọn từng đám bụi đường do các loại ô tô trọng tải 
lớn đi qua. Tuy thế, các xe hàng ăn ở chợ Quang Bình vẫn còn “sạch sẽ” hơn so với các quầy 
hàng thực phẩm trong chợ phiên Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La). Tại ngôi chợ 
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này, các mặt hàng thịt lợn, đặc biệt là nội tạng lợn, trâu, bò được bày bán ngay trên những tấm 
ni lông đã cáu bẩn đặt trên mặt sạp làm bằng tre nứa hoặc gỗ tạp rất mất vệ sinh. 

Tương tự như vậy, ở chợ bản Phát (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La), các loại đồ 
ăn chín được bày bán ngoài trời không cần che đậy. Thịt gia súc, gia cầm sống thì được đặt trên 
những tấm bìa cát tông rách nát hay phản gỗ tạm bợ “ngự” ngay trên nền đất. Đặc biệt, nhiều 
quầy hàng bán thịt còn để thịt sống, thịt chín lẫn lộn, khiến ruồi muỗi bu bám khá nhiều, đó là 
chưa kể người bán thực phẩm không mang găng tay vệ sinh khi thao tác chặt, thái thức ăn... 
Đáng chú ý là, tất cả các quầy bán thực phẩm tại đây đều không có bất cứ giấy chứng nhận gì 
về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong khi người mua, kẻ bán hầu như không hề quan 
tâm đến vấn đề này. 

Đó cũng là thực trạng chung tại rất nhiều ngôi chợ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 
thiểu số thuộc các tỉnh miền núi từ Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La cho đến 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm tươi sống được bày bán thoải 
mái, không hề đả động đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các tiểu thương trong chợ 
cũng vô tư tiêu thụ những loại thực phẩm khô, gia vị, nước chấm không nhãn mác, không hạn 
sử dụng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Điều đáng nói hơn tại nhiều ngôi chợ vùng cao hiện nay, 
tình trạng hàng, quán phục vụ nhu cầu ăn uống tại chỗ được xây dựng tạm bợ, xập xệ, mất vệ 
sinh khá phổ biến. Nhiều đồ ăn chín như bún, phở, bánh… chỉ được che đậy sơ sài trên những 
chiếc thúng, mẹt, trong khi người đi chợ đông đúc, lúc trời mưa thì sình lầy nhầy nhụa, lúc nắng 
gắt thì mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra xung quanh. 

Tuy nhiên, dường như người dân không hề để ý đến chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm 
không được đảm bảo, vẫn vô tư ăn uống. Tại chợ phiên Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang), anh 
Sùng A Có đang gật gù cùng bạn bè bên can rượu ngô và mấy bát thắng cố “thổ lộ”: “Từ xưa 
đến giờ, mình vẫn ăn uống thế này, có thấy vấn đề gì đâu?”. Còn chị Tráng Mí Lồng, một chủ 
hàng bún canh thì hồn nhiên: “Mình thường mua bún ngay trong chợ. Bao nhiêu năm rồi vẫn 
thế, nhiều người ăn hàng nhưng chẳng ai bị làm sao…”. 

Sẽ thay đổi, nếu… 
Gần đây, trong một đợt thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ thuộc 

khu vực miền núi Nam Đông, A Lưới, Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế đã 
phát hiện và xử lý khá nhiều vi phạm như kinh doanh các mặt hàng thực phẩm không có nguồn 
gốc, xuất xứ, không có hạn sử dụng, ngày sản xuất; sản xuất, buôn bán thực phẩm không đảm 
bảo quy định. Còn ở Lào Cai, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, cơ quan chức năng huyện 
Bắc Hà đã xử lý nhiều chủ quầy hàng thực phẩm tại các chợ vùng cao vi phạm vệ sinh an toàn 
thực phẩm, tổng cộng có gần 760kg thịt lợn, hơn 1 tấn thịt trâu nhiễm khuẩn do mắc dịch bệnh 
hoặc trong tình trạng ôi thiu bốc mùi khó chịu bị tịch thu, tiêu hủy. Những con số này đã nói lên 
nhiều điều, song theo nhận định, đó vẫn chỉ là bề nổi của “tảng băng chìm”. 

Có một thực tế là, hiện nay, mặc dù các cơ quan hữu quan đã rất quan tâm, chú trọng phối 
hợp với chính quyền địa phương các cấp thuộc khu vực miền núi nhằm thắt chặt quản lý vệ sinh 
an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống được bán tại các chợ vùng cao, tuy nhiên, việc 
kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn gặp không ít khó khăn, bất cập. Nguyên nhân 
chủ yếu là do đại đa số bà con tiểu thương ở vùng cao buôn bán nhỏ lẻ, thiếu dụng cụ, trang 
thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm, ý thức bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như bảo 
vệ môi trường chưa cao. 

Theo ông Phạm Văn Hưng, cán bộ Trạm thú y huyện Bắc Hà (Lào Cai), do nhận thức và 
hiểu biết của một bộ phận không nhỏ người dân vùng cao về vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất 
hạn chế nên mặc dù biết thực phẩm đã bị ôi, hỏng, nhưng vẫn mua về sử dụng. Thêm một vấn 
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đề đáng quan ngại hiện nay là, xuất phát từ tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường 
không đảm bảo, nên đã dẫn đến các vụ ngộ độc có nguyên nhân từ thức ăn đang ngày càng gia 
tăng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Riêng tại Hà Giang, trong vòng 4 năm trở lại đây 
đã xảy ra 43 vụ, làm 436 người ngộ độc thực phẩm, tử vong 37 người. Điển hình là vụ ngày 
8/3/2016, tại trường Tiểu học Niêm Sơn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), 47 cháu học sinh đã 
bị ngộ độc thức ăn do ăn phải thịt lợn mắc dịch bán trên thị trường. 

Để khắc phục tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, rõ 
ràng, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực này phải được 
tăng cường và thắt chặt hơn nữa. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần làm chuyển 
biến nhận thức đối với cộng đồng xã hội cũng như từng người dân. Phải làm sao để mỗi người 
dân khi đến chợ phải có ý thức tự bảo vệ mình bằng việc “nói không” với thực phẩm bẩn. Muốn 
vậy, các cơ quan chức năng phải biết kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền miệng cũng như 
thông qua thông tin trực quan dễ hiểu, dễ nhớ như pa nô, áp phích, bảng tin về vệ sinh an toàn 
thực phẩm… Vẫn biết, thay đổi thói quen của cộng đồng là chuyện không hề đơn giản, đòi hỏi 
có thời gian và sự nỗ lực của nhiều phía, nhưng nếu làm tốt công tác tuyên truyền, mỗi tổ chức, 
mỗi công dân luôn thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc bảo vệ sức khỏe, 
trở thành ý thức sâu sắc của mỗi người... sẽ tạo nên sự thay đổi có ý nghĩa về vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

 

                                                                                                   Phan Mạnh Hưng 
                                                                                   (bienphong.com.vn - Ngày 30/8/2016) 
 

 
 

KHÓ LÀM NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THÁI 
 

Khái niệm “người tiêu dùng thông thái” ngày càng được nói tới nhiều hơn trong bối 
cảnh thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng gian, hàng nhái và dịch vụ kém chất lượng đang bủa 
vây người tiêu dùng. Nhưng “người tiêu dùng thông thái” không thể bỗng dưng mà có. 
Trừ khi, người ta cố tình sử dụng khái niệm này như là một cách né tránh, đùn đẩy trách 
nhiệm, theo kiểu “anh ăn bẩn có nghĩa là anh không thông thái”. 

Ai lại không muốn trở thành “người tiêu dùng thông thái”, khi mà những sản phẩm mà họ 
sử dụng có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng, tương lai của bản thân và gia đình. Tuy 
nhiên để tối đa hóa các mục tiêu và lợi ích cho mỗi hành vi tiêu dùng, “người tiêu dùng thông 
thái” không thể tự mình mò mẫm trong “ma trận” thông tin vốn dĩ khá mù mịt và thiếu trách 
nhiệm của các cơ quan chức năng. 

Việc sử dụng thực phẩm cho các bữa ăn “vì sức khỏe” của chính mình hàng ngày đang 
khiến cho không ít “người tiêu dùng thông thái” lúng túng. Họ lúng túng ngay cả khi vào trong 
các siêu thị, cửa hàng được gắn nhãn “sạch” hay “an toàn” chứ chưa kể tới các chợ buôn bán lẻ 
với thực trạng thiếu kiểm soát an toàn thực phẩm còn kinh khủng hơn. Vì không có cơ sở nào 
để người tiêu dùng  có thể kiểm tra, hay truy xuất nguồn gốc sản phẩm để chứng thực cho các 
quảng cáo là thật. 

Thỉnh thoảng qua các đợt kiểm tra, cơ quan chức năng đã từng phát hiện không ít thực 
phẩm gắn mác an toàn lại không an toàn chút nào. Vì lợi nhuận và sự tắc trách với người tiêu 
dùng, đã có không ít siêu thị, cửa hàng trộn lẫn thực phẩm không an toàn vào các loại thực 
phẩm an toàn để bán ra thị trường. 
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Tuy nhiên, hành vi trà trộn, lẫn lộn giữa “sạch” và “bẩn” của một số nhà phân phối, trong 
đó có cả các siêu thị nổi tiếng chưa phải là tột cùng của sự nguy hiểm. Điều đáng nói là đang 
diễn ra tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong việc quản lý chất cấm trong sản xuất 
nông nghiệp giữa các ngành chức năng. Chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt đôi khi lại là chất 
không cấm trong y tế, chữa bệnh và sản xuất công nghiệp. 

Do thiếu phối hợp và nhất là thiếu trách nhiệm với xã hội, từng ngành chức năng tự có các 
quy định của mình cho phép nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất các loại hóa chất thiếu kiểm 
soát tới mức nhập cho ngành này nhưng lại đưa vào sử dụng cho ngành kia. Điều tồi tệ đã xảy 
ra, chất cấm, chất độc trong chăn nuôi gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân lại 
được cung cấp bởi ngành y tế và công thương. 

Nhưng điều mà “người tiêu dùng thông thái” bất ngờ nhất lại chính là nhận thức của 
những quan chức được Nhà nước và nhân dân giao cho trọng trách không để cho dân phải ăn 
thực phẩm bẩn hoặc phải tiêu dùng hàng gian, hàng giả, dịch vụ kém chất lượng.  

Để bảo vệ người tiêu dùng và kiểm soát quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ngành 
chức năng cần phải có những công cụ và các tiêu chuẩn kiểm tra giám sát một cách khoa học, 
đầy đủ và thường xuyên. Có một thực tế là việc kiểm định chất lượng và quản lý thị trường để 
gạt bỏ những sản phẩm kém chất lượng từ khâu sản xuất, chế biến trong thời gian qua vẫn còn 
làm theo “chiến dịch”, chưa thường xuyên và quyết liệt. 

Một bộ khung có tính khoa học để đánh giá chung về chuyên môn chưa đủ khả tín, việc 
tiến hành đánh giá chưa đủ quyết liệt, hình thức xử lý vi phạm chưa đủ thích đáng để răn đe 
người sản xuất, chế biến thực phẩm độc hại. Chưa kể, vấn đề con người trong bộ máy vận hành 
việc đảm bảo các tiêu chuẩn phải được áp dụng và giám sát còn đang tồn tại rất nhiều vấn đề. 

Khi các điều kiện cơ bản về mặt khoa học, pháp lý hãy còn chưa bám sát thực tế và chưa 
đầy đủ để đảm bảo quy trình vận hành đạt các mục tiêu an toàn đề ra mà lại còn bị chi phối bởi 
các cán bộ thiếu trách nhiệm và các nhóm lợi ích thì câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. 

Tại một hội nghị về an toàn thực phẩm mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến 
cho rằng phần lớn các cán bộ thú y, quản lý thị trường biết thông tin về thực phẩm bẩn nhưng 
đã không xử lý và không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Cho đến khi báo chí lên tiếng hoặc 
người dân tố cáo thì cũng chỉ xử lý phần ngọn. 

“Người tiêu dùng thông thái” không thể chỉ tự cứu lấy mình trước “thiên la địa võng” thực 
phẩm bẩn, hàng tiêu dùng, dịch vụ kém chất lượng trong khi các cơ quan chức năng ngồi nhìn 
hoặc chỉ tham gia theo “chiến dịch”. Minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng 
về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm phải là trách nhiệm bắt buộc của nhà 
sản xuất, nhà kinh doanh, trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý. 

Cơ quan chức năng trong các lĩnh vực này cần siết chặt quản lý chất lượng sản xuất, chế 
biến, có chuẩn kiểm tra chuyên nghiệp hóa và có cơ chế, chế tài quyết liệt, đủ mạnh và công 
khai minh bạch các tiêu chuẩn quản lý với xã hội.  

Ngoài những kiểu tuyên truyền mà ai cũng biết, hay những lời kêu gọi “tiêu dùng thông 
thái” thì điều quan trọng là nhà chức trách cần làm tròn trách nhiệm hơn trong việc tạo dựng 
một môi trường làm ăn lành mạnh, trong đó thực phẩm bẩn, độc hại không thể tồn tại. 

Việc chế tài, xử phạt nặng không chỉ dành cho những thủ phạm làm ra, lưu hành thực 
phẩm bẩn, độc hại cho người tiêu dùng mà còn cần hướng vào những nhà chức trách, quản lý đã 
để cho những nguồn thực phẩm bẩn đó hoành hành trên thị trường.     

    

                                                                                                          Hữu Nguyên 
                                                                                          (daidoanket.vn - Ngày 15/4/2016) 
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      CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 

                                                                    AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 
 

Ngày 04/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg Về 
việc phê duyệt chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 
2030, đã đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia an toàn 
thực phẩm như sau: 

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành. 
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 
- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm ở Trung ương 

và địa phương, nâng cao vai trò của tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo ở địa phương, tổ chức tốt 
các hoạt động phối hợp liên ngành trong đó ngành y tế làm đầu mối. 

2. Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật. 
- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền 

thông thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; 
nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm: 
+ Kiện toàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm 

sản và thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở 
vật chất đủ khả năng đảm nhận quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương. 

+ Tăng cường năng lực cho thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm từ Trung ương đến 
địa phương. 

+ Thực hiện phân cấp đi đôi với đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương trong quản lý an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. 

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm: 

+ Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ 
thực vật và các vật tư nông nghiệp, bảo đảm sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, 
thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến 
nông sản thực phẩm. 

+ Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi 
phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực 
phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 

+ Tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, giám sát các mối nguy an 
toàn thực phẩm. 

- Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm. 
+ Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm. 

 

GIẢI PHÁP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
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+ Xây dựng yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường. 

- Tiếp tục triển khai và nhân rộng trong toàn quốc các mô hình quản lý an toàn thực phẩm 
tiên tiến: 

+ Hoàn thiện và áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP - các 
quy định của Việt Nam về thực hành chăn nuôi tốt) và các sổ tay hướng dẫn GAP, GAHP trong 
rau, quả, chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

+ Xúc tiến các hoạt động chứng nhận, xây dựng các quy định về kiểm tra chứng nhận 
VietGAP, VietGAHP; đánh giá, chỉ định, giám sát các hoạt động của các tổ chức chứng nhận, 
hỗ trợ chứng nhận VietGAP, GAHP. 

+ Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình áp dụng thực hành sản xuất tốt trong sản xuất 
rau, quả, chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản gắn với chứng nhận và công bố tiêu chuẩn 
chất lượng. 

+ Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, tư vấn và áp dụng các 
hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000). 

- Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm: 
+ Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 
+ Tăng cường công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 
- Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm làm cơ sở cho 

công tác quản lý an toàn thực phẩm dựa vào bằng chứng: 
+ Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ làm cơ sở khoa học cho công 

tác quản lý an toàn thực phẩm. 
+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về an toàn thực phẩm, đề xuất các 

biện pháp khắc phục. 
+ Hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với các nước trong khu vực và trên thế giới trong chia 

sẻ thông tin và xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm. 
+ Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Codex, các tổ chức kỹ thuật quốc tế về an toàn thực 

phẩm. 

3. Nhóm giải pháp về nguồn lực. 
- Tăng cường đào tạo, tập huấn về an toàn thực phẩm: 
+ Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm của các tuyến, đủ khả 

năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. 
+ Bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm 

vụ quản lý an toàn thực phẩm. 
+ Đưa nội dung giáo dục an toàn thực phẩm vào các cấp học phổ thông. 
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học: Các viện nghiên cứu, các trường đại học tập trung 

nghiên cứu xác định, đánh giá và các giải pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng an toàn thực 
phẩm. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: 
+ Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước quốc tế, các thỏa thuận song phương, đa phương 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 
+ Mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, thông tin, kỹ thuật, 

quy chuẩn, tiêu chuẩn thực phẩm. 
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+ Thúc đẩy quan hệ hợp tác trong khu vực và thế giới trong việc giải quyết các vấn đề an 
toàn thực phẩm. 

+ Hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, đặc biệt các nước chung biên giới để cùng 
giải quyết các vấn đề cấp bách chung. 

- Xã hội hóa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm: 
+ Ban hành chính sách, danh mục và lộ trình xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực quản lý an toàn thực phẩm; hoàn thiện cơ chế quản lý, đánh giá, công nhận các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm. 

+ Đẩy mạnh xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an toàn 
thực phẩm; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể 
trong việc tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm. 

+ Phát triển, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, 
chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và các tổ chức chứng nhận. 

+ Khuyến khích các cơ sở duy trì tốt điều kiện an toàn thực phẩm song song với áp dụng 
chế độ kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở vi phạm. 

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Xã hội hóa, đa 
dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm. 

  

                                                                                             Nguyễn Thị Thúy 
                                                                          (sonongnghiepbp.gov.vn - Ngày 27/5/2015) 
 

 
 

4 NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN CHO TÌNH TRẠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm sáng 27/4, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, 
các ý kiến thảo luận phải tập trung đề ra 
cơ chế, giải pháp, cách làm tháo gỡ vướng 
mắc, cách làm tốt nhất, rõ nét nhất để 
thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm. 

Nhiều hạn chế, bất cập 
Qua báo cáo của các bộ, ngành cho 

thấy hiện nay trên cả nước còn nhiều hạn 
chế, bất cập trong công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm. 

Thứ nhất, một số địa phương chưa quan 
tâm và thiếu tập trung trong quản lý an toàn 
thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời 
xử lý các vụ việc vi phạm, hầu hết các vụ vi 
phạm là do báo chí và các cơ quan chức năng 
của Trung ương phát hiện; rất ít vụ vi phạm 
do địa phương phát hiện. Nhiều ban chỉ đạo 

liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa 
phương (được tổ chức tại cấp tỉnh, cấp 
huyện) hoạt động chưa hiệu quả. 

Thứ hai, việc ban hành các văn bản 
dưới luật, nhất là thông tư hướng dẫn thi 
hành luật trong những năm đầu còn chậm. 

Thứ ba, chưa có cơ chế tài chính phù 
hợp giải quyết kinh phí, ngay cả kinh phí 
kiểm nghiệm thực phẩm, xử lý, tiêu hủy thực 
phẩm không an toàn. Lực lượng kiểm tra còn 
hạn chế về số lượng và chất lượng, thiếu 
nhiều trang thiết bị kỹ thuật. 

Thứ tư, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ 
sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Việc xử lý vi 
phạm chưa nghiêm minh, chưa chú ý xem xét 
xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức. 

Thứ năm, chưa phát huy được vai trò 
các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, công 
luận và người dân tham gia giám sát bảo đảm 
an toàn thực phẩm và đấu tranh với các hành 
vi vi phạm, nhất là tại cơ sở.  
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Thứ sáu, công tác truyền thông về thực 
phẩm an toàn và không an toàn còn hạn chế. 
Trong tuyên truyền còn nặng về các nội dung 
tiêu cực, chưa có nhiều thông tin về thực 
phẩm an toàn dẫn đến tâm lý lo lắng, hoang 
mang trong nhân dân… 

Thứ bảy, hiện tại, vẫn còn rất nhiều vấn 
đề nổi cộm cần được quan tâm xử lý để giải 
quyết dứt điểm như vấn đề sử dụng 
Salbutamol, vàng ô, kháng sinh, thuốc bảo vệ 
thực vật ngoài danh mục, quản lý tại các chợ, 
nhập khẩu rượu giả, kinh doanh thực phẩm 
chức năng, nhiều cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu 
quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm… 

Những giải pháp cơ bản 
Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính 

phủ đã đưa ra một số giải pháp cho tình trạng 
trên thông qua sự đóng góp của các bộ, 
ngành. Đó là: 

Một là, đề cao trách nhiệm của các cấp, 
các ngành, nhất là của chính quyền địa 
phương: 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chịu 
trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho 
công tác này; xác định việc bảo đảm an toàn 
thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới, khu dân cư văn hóa. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên trực 
tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm 
vụ quản lý an toàn thực phẩm của cơ quan 
Nhà nước cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, 
công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng 
quản lý. 

Các địa phương tập trung chỉ đạo xây 
dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản 
xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy 
áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP và hình 
thành hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; 
kết nối người tiêu dùng với thực phẩm an 
toàn. 

Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt 

là thanh, kiểm tra đột xuất về an toàn thực 
phẩm đối với ngành hàng được phân công, 
xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý 
nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và 
các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, 
buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm. 

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng 
nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc 
tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi 
phạm an toàn thực phẩm, điều tra, khởi tố 
một số vụ án điểm trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm theo quy định của Bộ luật Hình 
sự. 

Sớm có phương án kinh phí cho công 
tác quản lý an toàn thực phẩm theo hướng 
cho phép các địa phương chủ động sử dụng 
toàn bộ số tiền phạt vi phạm an toàn thực 
phẩm và có kinh phí tăng cường từ ngân sách 
Nhà nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác 
này, đặc biệt là kinh phí cho kiểm nghiệm, 
xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn. 
Trước mắt, ứng trước từ ngân sách cho các 
bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2016. 

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động thực hiện an toàn thực phẩm: 

Các cơ quan báo chí tăng cường các bài 
viết, chuyên mục về an toàn thực phẩm; tăng 
cường đưa tin, tuyên truyền khách quan, 
trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, 
nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu 
thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi 
phạm an toàn thực phẩm. 

Ba là, phát huy vai trò của nhân dân 
trong việc đấu tranh, phát hiện, tố giác các 
hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn 
thực phẩm: 

Các bộ, ngành, chính quyền các cấp 
thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp 
vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực 
phẩm giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
tập trung thực hiện tại một số địa bàn trọng 
điểm và địa phương theo sự thống nhất với 
Mặt trận Tổ quốc. 
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Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công Thương, công an cùng 
bộ đội biên phòng và các địa phương có cơ 
chế phù hợp (như đường dây nóng) để tiếp 
nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi 
phạm an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm, 
kịp thời; có hình thức tôn vinh, khen thưởng 
đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông 
tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không 
an toàn. 

Bốn là, tập trung chỉ đạo, tạo chuyển 
biến rõ nét trong năm 2016 một số vấn đề sau 
đây: 

Việc nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các 
chất, thuốc trong quá trình sản xuất, chế biến 
thực phẩm; tập trung xử lý dứt điểm việc sử 

dụng Salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong 
sản xuất, chế biến thực phẩm. 

Bộ Y tế siết chặt quản lý việc sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, 
bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh trong ăn 
uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại 
các khu công nghiệp. 

Bộ Công Thương siết chặt quản lý việc 
ngăn chặn nhập lậu rượu giả, nước giải khát 
không truy xuất được nguồn gốc. 

Ủy ban nhân dân tập trung kiểm tra, xử 
lý dứt điểm các điểm nóng về an toàn thực 
phẩm đang được dư luận và xã hội quan tâm 
trên địa bàn. 

 

Trí Lâm 
(motthegioi.vn - Ngày 27/4/2016) 

 

 
 

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức khỏe con người được xã hội rất 
quan tâm. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm an 
toàn thực phẩm. Từ khi có Luật An toàn thực phẩm năm 2010, các bộ, ngành đã thực hiện quản lý 
an toàn theo chuỗi đối với từng ngành hàng, phù hợp thông lệ quốc tế và khắc phục tình trạng cắt 
lát, chồng chéo. 

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp gây lo lắng, bức 
xúc trong xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều địa phương chưa quan tâm và thiếu tập trung trong 
quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm. Việc ban 
hành các văn bản hướng dẫn, nhất là thông tư chưa kịp thời. Chưa có cơ chế tài chính phù hợp giải 
quyết kinh phí, lực lượng kiểm tra còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Chế tài xử lý vi phạm 
chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Việc xử lý vi phạm chưa nghiêm minh, chưa chú ý xem xét 
xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức. Việc tuyên truyền mới tập trung phản ánh vi phạm mà 
chưa chú trọng biểu dương, khuyến khích những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp làm tốt an toàn 
thực phẩm. Chưa phát huy được vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị  - xã hội, công luận và người 
dân tham gia giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại cơ sở. 

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích 
cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý 
an toàn thực phẩm theo đúng quy định từ Điều 61 đến Điều 70 Luật An toàn thực phẩm và quy 
định của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm được 
giao. 

a) Các bộ, ngành: 

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời sửa đổi, bổ sung các 
quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. 
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- Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với 
ngành hàng được phân công, quản lý chặt chẽ các vật tư liên quan đến an toàn thực phẩm, giải 
quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý 
nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng 
quản lý an toàn thực phẩm. 

- Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình 
các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm an toàn thực phẩm, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm 
nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

- Trước ngày 20 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án kinh 
phí cho công tác quản lý an toàn thực phẩm theo hướng cho phép các địa phương sử dụng toàn bộ 
số tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và xét thấy thực sự cấp bách mới bổ sung 
kinh phí từ ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu công tác này, đặc biệt là kinh phí cho công tác 
kiểm tra, kiểm nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn; tổ chức, cá 
nhân vi phạm phải trả chi phí xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn. 

Trước mắt, ứng trước 90% dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2016 đã bố trí cho dự án 
an toàn thực phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu y tế - dân số để các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016. 

b) Các địa phương: 
- Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa 

bàn; xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, 
điều hành; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, 
trước mắt chủ động bố trí kinh phí tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 
thực phẩm thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để đầu tư 
trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo liên ngành an toàn 
thực phẩm của địa phương; chủ động tổ chức lực lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan Nhà nước cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, 
công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lãnh đạo các cấp từ xã đến tỉnh phải chịu trách 
nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các 
quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn, 
vệ sinh thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới, khu dân cư văn hóa. 

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm 
an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn khác và phát 
triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. 

Các địa phương đầu tư trang thiết bị đo kiểm di động hoặc cố định tại các trung tâm thương 
mại, chợ nông sản lớn, hướng dẫn và giúp người dân nhận biết thực phẩm an toàn, thực phẩm 
không an toàn; phát huy năng lực của các trung tâm đo kiểm trên địa bàn. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm 
Các cơ quan báo chí, trước hết là các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh, thành phố 

tăng cường tin bài, chuyên mục, chuyên trang, chương trình về an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên 
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truyền khách quan, trung thực, kịp thời về an toàn thực phẩm, nhất là các điển hình sản xuất, chế 
biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm. 

Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công Thương thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm. 

Đài Tiếng nói Việt Nam khẩn trương xây dựng và phát sóng chuyên mục về an toàn thực 
phẩm; phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường dung lượng, thông tin 
về an toàn thực phẩm, chú trọng việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

3. Các bộ, ngành, chính quyền các cấp thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ 
quốc thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm 
giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung thực 
hiện tại một số địa bàn trọng điểm và địa phương theo sự thống nhất với Mặt trận Tổ quốc. 

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, công an, bộ đội biên 
phòng và các địa phương có cơ chế phù hợp (như đường dây nóng) để tiếp nhận phản ánh của nhân 
dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm, kịp thời; có hình thức tôn vinh, khen 
thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không 
an toàn. 

4. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2016 một số vấn đề sau đây: 
a) Bảo đảm an toàn, vệ sinh đối với các loại thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu 

dùng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân 
Bộ Công an, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các lực lượng hải quan, biên 

phòng, quản lý thị trường cùng các địa phương tăng cường lực lượng và gia tăng kiểm tra, kiểm 
soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm tươi sống 
không an toàn, không rõ nguồn gốc. 

Bộ Công Thương tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, nước giải khát giả, kém chất lượng 
nhập lậu, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh; bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm tại 
các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. 

b) Việc nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các chất, thuốc trong quá trình sản xuất, chế biến thực 
phẩm 

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương quy định danh mục các 
chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành hàng mình quản lý và phối hợp với cơ 
quan quản lý Nhà nước về chất đó đưa vào danh mục chất cần kiểm soát đặc biệt; tập trung xử lý 
dứt điểm việc sử dụng Salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực 
phẩm. 

c) Bộ Y tế siết chặt quản lý việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, chất 
bảo quản, phụ gia thực phẩm và chỉ đạo các địa phương tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhất là tại các khu công nghiệp, khu du 
lịch, lễ hội, sự kiện lớn. 

d) Ủy ban nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các Bộ, tập trung xử lý các vấn 
đề nêu tại Điểm a, b và c Mục 4 trên đây; kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm nóng về an toàn thực 
phẩm đang được dư luận và xã hội quan tâm trên địa bàn. 

5. Hằng quý, các Bộ và địa phương có báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị này gửi về Văn 
phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

                                                                                                         THỦ TƯỚNG 
                                                                                                             Nguyễn Xuân Phúc 
                                                                                                              (Đã ký) 
 

                                                                                  (thuvienphapluat.vn - Ngày 09/5/2016) 
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DÙNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI: CÓ THỂ BỊ TÙ CHUNG THÂN 
 

Từ 1/7, các trường hợp sử dụng, sản xuất chất cấm trong chăn nuôi sẽ bị xử tù tới 
mức chung thân, mở ra hy vọng giảm sử dụng chất cấm. 

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) cho rằng, để ngăn chặn tận gốc tình trạng lạm dụng chất cấm trong chăn nuôi cần có 
những giải pháp đồng bộ. Theo đó, nhằm nâng cao tính răn đe của pháp luật đối với các cơ sở 
sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi, người chăn nuôi và cơ sở giết mổ không sử dụng chất 
cấm, Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định mức cao nhất đối với tội danh này 
là chung thân, mức phạt tiền trước đây là 200 triệu đồng giờ lên đến 3 tỷ đồng cho thấy sự quyết 
tâm của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn tình trạng này. Điều quan trọng hơn là cần 
tuyên truyền mạnh mẽ, bằng nhiều hình thức hơn nữa để xã hội biết đây là hành vi vi phạm. Ông 
Vân cho biết, trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ chỉ đạo các địa phương tổ chức ký cam kết không 
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở tất cả các cơ sở chăn nuôi gà và lợn. “Đây là mức phạt rất 
nặng, có tính răn đe mạnh đối với các đối tượng sử dụng chất cấm. Khi đó, chắc chắn người dân 
không vì vài nghìn đồng, vài cân thịt mà cố tình vi phạm”, ông Vân nói. 

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chăn nuôi nghi ngại, mặc dù mức xử phạt đối với hành vi 
sử dụng, tàng trữ, mua bán chất cấm rất cao nhưng với việc sử dụng kháng sinh lại chưa có 
kiểm tra, chế tài cụ thể. Ông Nguyễn Đại Thắng, Chủ tịch hội đồng quản trị trang trại hữu cơ Bảo 
Châu lo ngại: Hiện nay rất ít trang trại có môi trường tốt. Nuôi nhốt trên nền xi măng, mật độ càng 
dầy thì dịch bệnh đến càng cao. Do vậy người dân không dùng kháng sinh sẽ bị thiệt hại lớn. 

Năm 2017 cấm dùng kháng sinh 
Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, phương thức giảm sử dụng kháng sinh quản lý đúng tiêu 

chuẩn VietGap, gia súc ốm sẽ giảm thiểu đáng kể. Theo Thông tư 28 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thì có 22 loại kháng sinh và hoạt chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. “Chúng 
tôi đã đưa lên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, ngành chăn nuôi, ngành thú y. Nội dung này phải được kiểm soát chặt 
chẽ của các cơ quan chức năng để không bị lạm dụng. Tiến tới từ giờ đến năm 2017, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ra thông điệp cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi”, ông 
Vân khẳng định. 

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau cam kết kiểm soát chất cấm của Bộ trưởng Cao 
Đức Phát, Thanh tra Bộ đã kết hợp với C49 (Bộ Công an), Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vào cuộc 
mạnh mẽ. Đến thời điểm này, hành vi sử dụng chất cấm, trong đó có Salbutamol đã giảm và có 
xu hướng đẩy lùi. Cục Quản lý Dược cũng đã có thông báo sẽ đưa các chất cấm như 
Salbutamol vào diện kiểm soát đặc biệt. Trên thị trường hiện tại không còn hiện tượng bày bán 
công khai các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa Salbutamol. Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ 
quan chức năng quản lý rất chặt nguồn nhập khẩu và cung cấp Salbutamol nên việc đưa sang 
chăn nuôi, sử dụng sai mục đích đã bị triệt tiêu. Chất cấm sử dụng hiện nay còn chủ yếu ở trang 
trại, thông qua thương lái và các kênh tiếp thị khác. Thời gian tới, thanh tra sẽ tập trung vào các 
trang trại, lò mổ. 

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho rằng, do tình trạng an toàn thực phẩm đang 
nóng nên nhiều tổ chức kinh doanh chất cấm đã chuyển vào hoạt động ngầm. 

 

                                                                                                      Nguyễn Trường - Trần Hoàng 
                                                                                                      (tienphong.vn - Ngày 7/4/2016) 
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SẼ MẠNH TAY VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI 
 

Từ 1/7, Bộ luật Hình 
sự 2015 sửa đổi có hiệu lực 
quy định đối tượng vi 
phạm sản xuất, kinh 
doanh, tàng trữ, sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi, 
cùng việc sử dụng các loại 
kháng sinh, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật trong 
sản xuất nông nghiệp sẽ bị 
xử lý hình sự, phạt tù từ 1 
đến 20 năm thay vì chỉ xử 
lý vi phạm bằng hình thức 
phạt tiền 10 - 20 triệu đồng 
như hiện nay - đây là 
những sửa đổi của Bộ luật 
Hình sự. Người dân sẽ 
phần nào yên tâm hơn về 
việc đảm bảo chất lượng an 
toàn thực phẩm đến sức 
khỏe của người tiêu dùng... 

Sử dụng chất cấm có 
thể sẽ bị phạt tù 20 năm 

“Nếu hành vi trên gây 
hậu quả nặng hơn, làm chết 1 
người sẽ bị phạt 200 - 500 
triệu đồng, phạt tù 3 - 7 năm. 
Chết 2 người phạt tù đến 15 
năm và làm chết 3 người trở 
lên phạt tù đến 20 năm” - 
đây là những thông tin được 
ông Nguyễn Văn Việt - 
Thanh tra Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cho 
biết tại diễn đàn “Giải pháp 
quản lý chất cấm và lạm 
dụng kháng sinh trong chăn 
nuôi, góp phần đảm bảo an 
toàn thực phẩm ở các tỉnh 
phía Bắc” vừa diễn ra tại Hà 
Nội. 

Ông Việt cho biết, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã kết hợp với Bộ 
Y tế và Bộ Công an tăng 

cường kiểm tra từ khâu đầu 
vào đối với các sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi. “Đến thời 
điểm hiện nay, nguồn nhập 
khẩu chất tạo nạc Salbutamol 
và các chất cấm khác từ Bộ 
Y tế đã được kiểm soát. Hợp 
chất này đã được Bộ Y tế 
đưa vào danh mục kiểm soát 
đặc biệt thay vì cho phép 
nhập khẩu rộng rãi như trước 
đây” - ông Việt khẳng định. 

Được biết, trong năm 
2015 và 3 tháng đầu năm 
2016, Cục Chăn nuôi (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) tiến hành kiểm 
tra, thanh tra 1.893 cơ sở 
chăn nuôi gia súc trên địa 
bàn các tỉnh phía Bắc, phát 
hiện 58 cơ sở có vi phạm 
chất cấm (chiếm 3,1%), 
trong đó chủ yếu là 
Salbutamol và chất Vàng ô 
(Auramine). Cục Thú y cũng 
đã chỉ đạo các chi cục lấy 
1.457 mẫu nước tiểu và 385 
mẫu thịt tại các cơ sở giết 
mổ. Kết quả, phát hiện 3 mẫu 
thịt (chiếm 0,77%), 147 mẫu 
nước tiểu (chiếm 10,7%) 
dương tính với Salbutamol. 

Về phía Thanh tra Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, phối hợp với Bộ 
Y tế, Bộ Công an, đã thành 
lập các đoàn thanh tra đột 
xuất một số cơ sở giết mổ và 
sản xuất và kinh doanh thức 
ăn chăn nuôi có dấu hiệu vi 
phạm. Qua đó, đoàn thanh 
tra đã phát hiện và xử lý 18 
công ty có hành vi vi phạm; 
xử phạt vi phạm hành chính 
số tiền 2,6 tỷ đồng. Những 

con số trên cho thấy tình 
trạng đáng báo động của việc 
lạm dụng chất kháng sinh 
trong chăn nuôi, gây ảnh 
hưởng trực tiếp tới sức khỏe 
người tiêu dùng. 

Mặc dù các cơ quan 
quản lý đã rất tích cực vào 
cuộc trong công tác kiểm tra 
và thanh tra địa bàn các cơ 
sở kinh doanh và chăn nuôi 
gia súc, giết mổ. Tuy nhiên, 
thực tế việc kiểm tra hầu hết 
mới chỉ được thực hiện tại 
phần “ngọn” (kiểm soát 
trước giết mổ) mà chưa đi 
sâu vào phần “gốc” - tức đầu 
vào trong chăn nuôi. 

Những mong muốn 
Có thể nói, tình trạng 

sử dụng thuốc kháng sinh sai 
mục đích, lạm dụng thuốc 
kháng sinh trong chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản kém chất 
lượng, ngoài danh mục, nhập 
lậu đang diễn biến phức tạp, 
khó kiểm soát và thực sự trở 
thành vấn nạn trong đời sống 
xã hội. 

Nguy hiểm hơn, việc 
sử dụng kháng sinh sai mục 
đích, lạm dụng thuốc kháng 
sinh trong chăn nuôi sẽ tạo ra 
những dòng vi khuẩn kháng 
kháng sinh thâm nhập vào 
chuỗi thực phẩm và ảnh 
hưởng đến sức khỏe con 
người. Được biết, hiện WHO 
và FAO đang cảnh báo rất 
gay gắt về tình trạng này. 

Ông Trần Trọng Bình - 
Cục phó Cục Cảnh sát phòng 
chống tội phạm về môi 
trường cho biết: “Với việc 
nâng cao khung hình phạt, 
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cùng với các biện pháp quản 
lý chặt chẽ quy trình nhập 
khẩu và sử dụng chất thuộc 
nhóm beta - agonist, tình 
trạng sử dụng chất tạo nạc 
cấm trong thời gian tới sẽ 
được kiểm soát chặt chẽ 
hơn”. 

Nhiều người dân cũng 
bày tỏ quan điểm của mình. 
“Rất mong các cơ quan quản 
lý thực hiện đúng quy định 
này, kiểm soát triệt để các hộ 
chăn nuôi, trồng trọt, không 
để sử dụng chất cấm tràn lan 
như hiện nay” - anh Hoàng 
Xuân Hùng ở Giảng Võ (Ba 
Đình, Hà Nội) chia sẻ. Cùng 

quan điểm, chị Nguyễn 
Thanh Tình ở Láng Hạ 
(Đống Đa, Hà Nội) mong 
muốn: “Các cơ quan chức 
năng nên làm thật quyết liệt, 
không thể để tình trạng giết 
người cứ ngấm ngầm diễn ra 
như hiện nay. Hơn nữa, quan 
trọng là ý thức người chăn 
nuôi muốn thực phẩm sạch 
thì tự họ phải biết tránh và 
quyết không sử dụng chất 
cấm...”. 

“Người tiêu dùng cần 
tự trang bị cho mình những 
kiến thức cơ bản để có thể 
phân biệt được thịt lợn chứa 
chất cấm và thịt lợn giống 

siêu nạc, từ đó chọn được 
loại thực phẩm an toàn. Bởi 
chỉ cần xem lớp mỡ dưới da 
miếng thịt, nếu lớp mỡ mỏng, 
lỏng lẻo và có độ dày chưa 
đến 1cm thì nên tránh: Thịt 
lợn có chứa các độc chất 
thường có màu đỏ khác 
thường, sáng và bóng, thậm 
chí có những quầng đỏ thâm 
dưới da” - Bà Lê Thị Hồng 
Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm 
nghiệm An toàn vệ sinh thực 
phẩm quốc gia. 

 

Xuân Huy 
(Báo Giáo dục và thời đại  

số 84 - Ngày 7/4/2016)
 

 
 

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM - THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN 
 

“Hàng chục năm nay, cái đích đi tới “Những bữa ăn sạch và an toàn” hầu như còn 
mờ nhạt” - Giáo sư Vũ Duy Giảng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói trong diễn đàn 
“Giải pháp quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi các tỉnh phía Bắc” 
diễn ra ngày 5/4 tại Hà Nội. Cùng với cộng sự, ông đề xuất thay đổi cách tiếp cận trong 
quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm để những bữa ăn sạch và an toàn không còn là 
điều quá xa xỉ. 

Càng kiểm tra, càng khó phát hiện 
Gần 300 khách mời, gồm đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, cùng 

các địa phương, doanh nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi và nông dân đã tham gia diễn đàn 
Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh 
trong chăn nuôi góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm các tỉnh phía Bắc” do Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia tổ chức. 

Diễn đàn đã cập nhật kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng 
sinh trong chăn nuôi. Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, tổng hợp 
năm 2015 và 2 tháng 2016, kết quả kiểm tra từ các địa phương và Cục Chăn nuôi cho thấy, 
trong số 1.893 cơ sở kiểm tra, có 58 cơ sở có vi phạm chất cấm (chiếm 3,1%), trong đó chủ yếu 
là Salbutamol (chất tăng trọng) và một số rất ít là chất vàng ô (Auramine). Việc triển khai các 
đợt cao điểm về kiểm soát chất lượng vật tư và an toàn nông sản đã góp phần giảm thiểu rõ rệt 
tỷ lệ các mẫu dương tính với chất cấm - Cục Chăn nuôi nhận định. 

Ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng 
trích dẫn báo cáo sơ bộ mới nhất của Thanh tra Bộ. Theo đó, trong số 1.000 mẫu khảo sát của 
tháng 1/2016 có 96 mẫu vi phạm chất cấm trong chăn nuôi, chiếm 9,6%. Tỷ lệ mẫu vi phạm 
giảm dần, xuống 1,66% trong tháng 2 và đến tháng 3 thì chỉ còn 0,46%. Trên thị trường cũng 
không còn hiện tượng bày bán công khai các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa Salbutamol. 
Ở các tỉnh phía Bắc từ sau tết âm lịch qua kiểm tra chưa phát hiện trang trại, lò mổ sử dụng chất 
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cấm. Ở các tỉnh phía Nam, vẫn phát hiện thịt lợn có tồn dư chất cấm, nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều 
so với trước đây. 

Kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi 
của cơ quan quản lý càng lạc quan bao nhiêu thì người tiêu dùng càng bi quan bấy nhiêu trước 
tình trạng thực phẩm không an toàn kéo dài và ngày một nghiêm trọng. Có thể lý giải phần nào 
“nghịch lý” này thông qua nhận định của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 
Do việc tăng cường kiểm tra liên tục, đột xuất dẫn đến tình trạng mua bán, sử dụng chất cấm 
trong chăn nuôi càng trở nên tinh vi, khó phát hiện hơn, khó triệt phá hơn. Phó giáo sư - Tiến sỹ 
Lê Thị Hồng Hảo, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho biết thêm, nhiều 
người chăn nuôi không biết lợn của mình đã được sử dụng các chất tăng trọng. Các lái buôn 
thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người sử dụng để pha chế các thuốc tăng trọng vào thức 
ăn chăn nuôi, sau đó giao sỉ cho các cửa hàng bán lẻ cho người chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng. Thậm 
chí, có lái buôn còn giao thuốc và thức ăn chăn nuôi tận nhà cho những hộ gia đình nuôi lợn 
nhỏ lẻ, đặc biệt là thời điểm trước khi xuất chuồng. 

Chủ động từ mọi phía 
Tại sao thực phẩm tiêu thụ nội địa không bảo đảm được các tiêu chuẩn an toàn, mặc dù 

Nhà nước đã có khá nhiều văn bản pháp lý và nhiều bộ ngành từ Trung ương đến địa phương 
thường xuyên vào cuộc kiểm tra, xử lý? Trả lời câu hỏi này, Giáo sư Vũ Duy Giảng và cộng sự 
của mình - Kỹ sư Phan Bá Minh, Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho rằng: 
Người nông dân trồng rau quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm không có động lực thị trường để sản 
xuất những thực phẩm an toàn. Sản phẩm của họ chưa làm người mua đủ lòng tin để trả giá cao 
hơn, mặc dù sản phẩm đó được nói là sạch, là an toàn. 

Như vậy, để bảo đảm sản phẩm sản xuất ra sạch và an toàn thì người nông dân phải có 
động lực, sản phẩm của họ làm ra phải được trả giá cao hơn những sản phẩm được cho là không 
sạch và không an toàn. Tuy nhiên, người mua chỉ có thể bỏ ra một số tiền cao hơn gấp rưỡi 
hoặc gấp đôi để mua những sản phẩm mà họ tin chắc chắn là sạch và an toàn. 

Yếu tố nào tạo lòng tin đó cho người mua? Theo Giáo sư Vũ Duy Giảng, đó chính là hệ 
thống kiểm tra, đánh giá an toàn thực phẩm hiện đại, chính xác và nhanh nhạy của Nhà nước 
hoặc của tư nhân được Nhà nước ủy thác hoặc của các tổ chức độc lập trực thuộc các hiệp hội 
nghề nghiệp. “Quả thực chúng ta chưa có một hệ thống như thế”, ông nhận định. 

Vì vậy, Giáo sư Vũ Duy Giảng và kỹ sư Phan Bá Minh cho rằng, cách tiếp cận trong quản 
lý và kiểm soát an toàn thực phẩm cần thay đổi theo hướng: Nhà nước hỗ trợ và thúc ép các 
doanh nghiệp lớn vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương trong việc sản xuất, chế biến nông sản trước 
hết cho tiêu dùng nội địa và sau đó cho xuất khẩu theo quy mô công nghiệp. Các doanh nghiệp 
lôi kéo nông dân vào mạng lưới sản xuất, chế biến theo công nghệ tiên tiến của mình. Nhà nước 
chịu trách nhiệm bảo đảm lòng tin cho người tiêu dùng về chất lượng và vệ sinh an toàn của sản 
phẩm bằng hệ thống quản lý và kiểm soát thống nhất toàn quốc và có hiệu lực, thay vì như hiện 
nay Bộ Y tế quản lý thực phẩm chế biến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý sản 
phẩm tươi sống, Bộ Công Thương quản lý thực phẩm lưu thông trên thị trường. 

Quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả không chỉ nhằm bảo đảm sức khỏe cho 
người dân mà còn là yêu cầu của phát triển kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nếu 
không hành động sớm thì việc thực phẩm nhập khẩu, vừa rẻ, vừa an toàn tràn ngập thị trường 
và người tiêu dùng Việt Nam quay lưng với hàng nội địa sẽ không còn là viễn cảnh. 

 

                                                                                                   Tiểu Phong 
                                                                    (Báo Đại biểu nhân dân số 97 - Ngày 6/4/2016) 



“Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2016 32 

NGƯỜI DÂN CHƯA TIN VÀO CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM 
 

Chọn thực phẩm an toàn cho sức khỏe đang là sự quan tâm đặc biệt của gia 
đình Việt, khi mà cung và cầu thực phẩm sạch vẫn chưa thể gặp nhau. Theo các 
chuyên gia, các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng và các 
cơ quan truyền thông phải cùng vào cuộc, để tạo lòng tin cho người tiêu dùng và 
đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn. 

Tạo niềm tin cho thực phẩm an toàn 
Ông Nguyễn Hữu Đạo, Giám đốc Công ty cổ phần Nông phẩm Công nghệ cao An 

Việt cho rằng: “Kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng 
tăng. Trước đây người dân chỉ nghĩ nâng cao năng suất nông sản để đủ ăn. Khi đã đủ no 
thì tính đến ăn sao cho ngon và đến nay thì yêu cầu sạch và an toàn. Bởi bây giờ không ai 
chết đói mà chết vì ngộ độc”. 

Thực tế, người tiêu dùng tìm mua thực phẩm sạch nhung vẫn không yên tâm. Trong 
khi sản phẩm rau “5 không” của An Việt (không sử dụng giống biến đổi gene; không sử 
dụng phân đạm và phân hóa học; không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học...) đang 
gặp khó khăn trong tiêu thụ. Hiện nay, Công ty đã ký kết hợp đồng phân phối rau “5 
không” cho hệ thống siêu thị Hapro, Fivimart, Co.opmart... nhưng số lượng tiêu thụ còn 
khiêm tốn. Bởi đã có điểm bán thực phẩm an toàn nhưng không an toàn nên mất lòng tin 
người tiêu dùng. 

Theo ông Nguyễn Hữu Đạo: “Muốn chống thực phẩm bẩn phải có sự chung tay góp 
sức của doanh nghiệp, Nhà nước, các nhà khoa học, đặc biệt là vai trò của người tiêu 
dùng. Doanh nghiệp phải kéo người tiêu dùng cùng giám sát chất lượng, còn Nhà nước 
có cơ chế quản lý để mớ rau, con cá đưa lên quầy kệ bán không phải mất lòng tin như 
bây giờ. Hơn nữa phải thay đổi tư duy rằng doanh nghiệp lớn vào thay thế luôn việc sản 
xuất của nông dân, chỉ thuê nông dân thì sẽ khó thực hiện được”. 

Ông Hoàng Mạnh Hiểu, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
cũng cho rằng, nền sản xuất hiện vẫn quá nhỏ lẻ. Trung bình chỉ 0,5ha/hộ gia đình và 
chưa có sự liên kết với nhau nên khó khăn trong việc áp dụng công nghệ. Doanh nghiệp 
lại ngại đầu tư. Ông Hiểu đưa ra ví dụ: “Mặc dù chi phí bỏ ra khoảng 100 - 200 đồng/kg 
rau để cải thiện sự an toàn, kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng rau, nhưng thực tế, 
doanh nghiệp cắt bỏ những chi phí đó để tối ưu hóa lợi nhuận. Đầu tư không đồng bộ nên 
thiếu chuỗi thực phẩm an toàn. Đối với nông dân, dù đã được tập huấn nhưng vẫn sản 
xuất tùy tiện, thiếu sự tuân thủ. Người sản xuất thiếu trách nhiệm với sản phẩm. Tôi đã 
từng chứng kiến người dân rửa cam với nước xà phòng để quả bóng đẹp hơn”. 

Cần sự phối hợp nhiều bên 
Ông Florian Beranek, Chuyên gia cao cấp về trách nhiệm xã hội của Unido chia sẻ, 

hiện thông tin về thực phẩm không an toàn tràn ngập khắp nơi. Các hóa chất không được 
phép sử dụng trong chăn nuôi, bảo quản, chế biến thực phẩm như: Formol, hàn the, màu 
công nghiệp,... lại được dùng để bảo quản thực phẩm. Dư lượng thuốc trừ sâu, diệt nấm, 
kim loại nặng trên rau quả vượt quá mức cho phép... 

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết, sức tiêu 
thụ thực phẩm của nước ta tăng trưởng bình quân 5,1%/năm, đạt khoảng 29,5 tỷ USD; 
năm 2016 dự kiến khoảng 5,8 triệu đồng/người. Nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của 
người tiêu dùng rất cao. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các nhà sản xuất, chế biến, nhà phân 
phối, bán lẻ hàng hóa còn lỏng lẻo. Công nghệ nuôi trồng, thu hoạch, chế biến nông sản, 
thực phẩm chưa bảo đảm, một số người dân vẫn sử dụng chất cấm, kháng sinh vượt 
ngưỡng cho phép. Những điều này càng gây mất lòng tin cho người tiêu dùng. 
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Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, để giải quyết được vấn đề này, cần sự chung tay của cơ 
quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp phân phối - bán lẻ, người tiêu dùng, nhà sản xuất 
và các cơ quan truyền thông. Cụ thể, với Nhà nước cần khắc phục việc pháp luật và thực 
tiễn quản lý vẫn còn chồng chéo, lãng phí nguồn lực và kém hiệu quả; xử lý nghiêm khắc 
các hành vi vi phạm... Với doanh nghiệp phân phối - bán lẻ cần đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong kinh doanh bán lẻ: Từ kho hàng, nhà máy, đồng ruộng của nhà sản xuất 
- cung ứng đến quầy, kệ... bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Và cần có sự kết nối 
với nhà sản xuất - cung ứng để đảm bảo an toàn thực phẩm... Nhà sản xuất cần tuân thủ 
các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và lưu hành sản phẩm đúng 
theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố hoặc đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. 
Không sử dụng hóa chất phụ gia ngoài danh sách cho phép, nguyên liệu, hóa chất phụ 
gia không có nguồn gốc rõ ràng; tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản 
xuất... 

 

                                                                                                     Vân Khánh 
                                                                    (Báo Lao động xã hội số 117 - Ngày 29/9/2016) 
 

 
 

NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TÌM GIẢI PHÁP “DIỆT” THỰC PHẨM BẨN 
 

Có lẽ chưa bao giờ, người Việt Nam lại đối mặt với tình trạng thực phẩm bẩn nhiều 
như bây giờ. Thực phẩm bẩn len lỏi trong từng ngõ ngách chợ cóc, trà trộn vào các siêu 
thị, kể cả các siêu thị lớn cũng có nguy cơ, vào tận từng bữa cơm gia đình. 

Từ nỗ lực tự cung tự cấp… 
“Tai họa từ miệng mà ra, bệnh tật từ miệng mà vào” luôn là câu nói cảnh giác tất cả mọi 

người khi ăn uống. Thế nên, dù đất chật người đông, dù tối mắt tối mũi với công việc cơ quan 
Nhà nước, rất nhiều người sống giữa Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố lớn đang tìm mọi 
cách để tự sản xuất và chế biến thực phẩm sạch. Bây giờ, đi đến đâu cũng dễ bắt gặp cảnh nhà 
nhà trồng rau trong thùng xốp, người người mang đất lên sân thượng để trồng rau... Thậm chí ở 
các dải phân cách giữa đường nhựa… cũng được tận dụng để trồng rau. Nhà nào có điều kiện 
ông bà ở quê đất rộng, thì hàng tuần đều đóng thùng xốp gửi lên thành phố, ít nhất cũng để dành 
cho trẻ con, tránh ăn phải thực phẩm bẩn. 

Thế nhưng, rau thì còn dễ, cứ chỗ nào trống, có ánh nắng, đổ ít đất là có thể gieo hạt. Thịt 
cá mới là vấn đề nan giải. Theo quy định, ở thành phố, khu dân cư đông đúc không được nuôi 
gia súc, gia cầm. Thực tế thì nhiều nhà, đến chỗ cho người ở còn chật hẹp, thì lấy đâu ra mà 
nuôi gà vịt, lợn ngan. Thế nên, hầu hết thực phẩm này đều phải mua ở chợ. Và tình trạng “vừa 
ăn vừa run” vẫn cứ tái diễn hàng ngày, trong khi theo số liệu của ngành Y tế, tỷ lệ bệnh ung thư 
của người Việt Nam càng ngày càng cao, và hiện đã xếp hàng đầu thế giới. 

Thực ra, câu chuyện thực phẩm bẩn đã trở thành vấn nạn từ lâu và các cơ quan chức năng 
cũng đang đau đầu tìm cách ứng phó. Trong khi nhiều cơ quan chức năng chưa tìm ra những 
biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa thì việc ba nhà: Sản xuất, quản lý, tiêu dùng chung tay “diệt” 
thực phẩm bẩn đang được xem là giải pháp khả thi nhất trong thời điểm này. 

Theo ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hiện cơ quan này đang thực hiện đề án triển 
khai 21 tỉnh và 28 chuỗi theo 4 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất liên kết giữa những người sản xuất 
trồng trọt chăn nuôi với những nhà sơ chế, chế biến, kênh phân phối. Tiêu chí thứ 2 là từng 
công đoạn một phải có thực hành sản xuất tốt để đảm bảo an toàn thực phẩm và phải được 



“Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2016 34 

chứng nhận có thể của Nhà nước, hoặc của bên thứ 3 thực hành nông nghiệp tốt. Tiêu chí thứ 
ba, hàng hóa ra phải có dấu hiệu nhận diện. Tiêu chí thứ ba có công tác quảng bá, xây dựng 
thương hiệu quảng bá cho hình ảnh đấy. Bốn tiêu chí trên cùng đồng hành đang được xem là 
một chuỗi hoàn chỉnh và sẽ được tổng kết lại để đề xuất với Chính phủ có một nghị định đặc thù 
về cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển nhân rộng các chuỗi an toàn này. 

Bên cạnh đó, các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương 
cũng hợp tác chặt chẽ với giới truyền thông nhằm trao đổi thông tin minh bạch, cung cấp thông 
tin chính xác nhất cho người dân, cả những thông tin thực phẩm không an toàn và những thông 
tin về thực phẩm đảm bảo chất lượng để người dân có đầy đủ thông tin để lựa chọn thực phẩm 
cho gia đình. Người tiêu dùng đang hy vọng những nỗ lực trên kết hợp các biện pháp thanh, 
kiểm tra, chế tài xử phạt... sẽ giảm thiểu thực phẩm bẩn trên bàn ăn của từng gia đình. 

… Đến làm người tiêu dùng thông thái 
Trong một buổi tọa đàm xoay quanh thực phẩm bẩn - thực phẩm sạch gần đây, ông David 

John Whitehead, Phó chủ tịch Phòng thương mại Australia tại Việt Nam, Phó chủ tịch hội đồng 
quản trị Công ty liên doanh thực phẩm Mavin, cảnh báo Việt Nam đang phát triển du lịch, nếu 
du khách đến Việt Nam bị ngộ độc, phải nằm viện trong chuyến đi của họ thì hình ảnh Việt 
Nam bị xấu đi. Việc này không khuyến khích kinh tế Việt Nam và đặc biệt là ngành du lịch. Vì 
vậy Việt Nam nên hướng dẫn cụ thể cho người dân về an toàn thực phẩm sâu rộng hơn nữa, 
cũng như có những chế tài xử phạt mạnh đối với những người vi phạm. 

Lựa chọn thực phẩm sạch vì sức khỏe của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. 
Cùng với đó, ông David còn đưa ra kinh nghiệm phát triển thị trường thực phẩm sạch của 

các nước phát triển mà công ty Liên doanh thực phẩm của ông đang triển khai. Đó là xây dựng 
chuỗi giá trị sạch từ nguồn “từ nông trại đến bàn ăn”, đảm bảo tất cả các nguồn nguyên liệu sản 
xuất thực phẩm đều được kiểm soát, từ cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và 
cuối cùng là chế biến thực phẩm sạch Mavin. Sau khi đạt được mục tiêu đưa sản phẩm vào các 
khách sạn 5 sao thì nhiều nhà sản xuất như Mavin đang nỗ lực để đưa thực phẩm sạch đến rộng 
rãi người tiêu dùng. 

Về phía người tiêu dùng, không chỉ trên báo chí mà tại nhiều diễn đàn, mạng xã hội... rất 
nhiều người đã đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ nhau. Giờ đây họ đã kêu gọi nhau cùng lựa chọn 
mua thực phẩm ở những địa điểm sạch sẽ, đảm bảo an toàn, không gần cống rãnh, mất vệ sinh 
hoặc những thực phẩm bảo quản trong điều kiện có đầy đủ trang thiết bị để đảm bảo như các đại 
lý, siêu thị.  

“Trong khi chờ các cơ quan chức năng “dẹp” thực phẩm, thì cách duy nhất để bảo vệ 
mình và gia đình mình bây giờ là phải lựa chọn thực phẩm sạch, biết cách chế biến để vừa hợp 
vệ sinh, lại không làm mất các chất dinh dưỡng là điều cần thiết. Khi người tiêu dùng biết chọn 
lựa thực phẩm sạch, tức là đang chung tay tẩy chay thực phẩm bẩn, thì mới có cơ hội làm sạch 
thị trường thực phẩm, đem lại sức khỏe cho từng cá nhân, từng gia đình cũng như cả cộng đồng 
và tương lai của toàn xã hội” - chị Nguyễn Hoàng Lan Anh - một cán bộ ngân hàng chia sẻ. 

 

                                                                                                                 Lệ Thúy 
                                                                                             (cand.com.vn - Ngày 7/01/2015) 
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CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP 

                                 BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
 

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm 
thủy sản trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và đã có sự chuyển 
biến tích cực; ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 
về bảo đảm an toàn thực phẩm  đối với cộng đồng xã hội được nâng lên. Nhiều mô hình áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, HACCP, GMP...), mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng 
thực phẩm nông sản đang được xây dựng và nhân rộng, an toàn thực phẩm  nông lâm thủy sản đang 
từng bước được cải thiện. 

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đang gặp nhiều thách 
thức như: Một số cơ quan, đơn vị, một số bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức chưa 
đầy đủ về hiểm họa từ việc mất an toàn thực phẩm, việc sử dụng tùy tiện thuốc bảo vệ thực vật, sử 
dụng chất cấm trong chăn nuôi; lạm dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm trong sơ chế, chế biến thực 
phẩm nông lâm thủy sản vẫn còn diễn ra; thực phẩm nông lâm thủy sản không rõ nguồn gốc, kém 
chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm cho cộng 
đồng. 

Những khó khăn, hạn chế nêu trên một phần là do công tác tuyên tuyền, phổ biến các văn bản 
pháp luật, các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản chưa sâu rộng; sự 
phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, 
an toàn thực phẩm  nông lâm thủy sản chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, kịp thời; ở một số địa phương, 
đơn vị chưa được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm về an toàn thực 
phẩm  nông lâm thủy sản có nơi còn thiếu kiên quyết; chưa truy xuất đến cùng nguồn gốc thực 
phẩm vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  nông lâm thủy sản 
trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Sơn La, 
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan theo chức 
năng, nhiệm vụ, khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất 
lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; chú trọng việc tuyên truyền, 
phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nghị định số 178/2013/NĐ-
CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 
thực phẩm và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 190, 191, 317 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016); tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn các quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định cho người sản 
xuất, trong đó tập trung cao cho tuyên truyền tác hại của việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, 
chăn nuôi, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản... 

2. Yêu cầu các ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

SƠN LA VỚI VẤN ĐỀ 
AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
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- Làm tốt công tác thống kê, thanh tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại và kiểm tra định kỳ, đột 
xuất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy 
định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn . 

- Tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là việc sử 
dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật không theo 4 đúng, không thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật 
trong trồng trọt; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tăng tần suất kiểm tra đối với cơ sở xếp loại C; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp 
luật đối với cơ sở xếp loại C nếu không có các biện pháp khắc phục; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và vật tư 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công khai kết quả kiểm tra, xếp loại theo quy định. 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chuỗi sản xuất, 
cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 
VietGAP, hình thành hệ thống cửa hàng kinh doanh phân phối thực phẩm nông, lâm, thủy sản an 
toàn có xác nhận, cung cấp cho người tiêu dùng; xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y phù hợp với thực tế cơ sở; 

b) Sở Công Thương 
Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, 
hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung kiểm tra, kiểm 
soát hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị 
trường; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

c) Sở Y tế 
- Yêu cầu các bếp ăn tập thể, nhà hàng dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý phải nhập 

nguyên liệu thực phẩm nông lâm thủy sản từ các cơ sở, doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm  hoặc xác nhận sản phẩm an toàn. 

- Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn 
gốc thực phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý sự cố mất an toàn thực 
phẩm  nông lâm thủy sản (nếu có). 

d) Công an tỉnh 
Tăng cường công tác trinh sát, điều tra, phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng để kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển chất cấm trong 
chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, nhập lậu, không rõ 
nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
- Chỉ đạo các phòng chức năng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác thống kê, thanh 
tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 
thực phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 
51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến VietGAP, HACCP, ISO...; hình thành hệ thống cửa hàng 
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phân phối rau, quả, thịt, thủy sản... an toàn có xác nhận; cải tạo các chợ nông sản thực phẩm truyền 
thống thành chợ nông sản an toàn; xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn 
thực phẩm và vệ sinh thú y, phù hợp với thực tế cơ sở. 

- Đẩy mạnh việc hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
hàng hóa trên địa bàn đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, chứng nhận kinh tế trang trại theo 
quy định, làm cơ sở để quản lý, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo 
đảm an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. 

3. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất 
lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo các quy định của pháp luật, 
trong đó chú trọng các nội dung sau: 

- Truy xuất nguồn gốc, xử lý tận gốc lô hàng, sản phẩm không đảm bảo chất lượng vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

- Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng loại sản phẩm, tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh có vi phạm. 

- Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của các tổ chức 
tái phạm. 

- Chuyển hồ sơ các vụ việc vi phạm có tính chất và mức độ nghiêm trọng cho cơ quan công an 
để xử lý nghiêm theo pháp luật. 

4. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức trực thuộc đơn vị; xử lý nghiêm theo pháp luật đối với cán bộ, công chức lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi bao che, dung túng, thông đồng, bảo kê cho các sai phạm về an 
toàn thực phẩm. 

5. Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Công Thương xây dựng chương trình, giành thời lượng thỏa đáng, xây dựng 
chuyên mục thông tin tuyên truyền các quy định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng 
vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, nhất là tác hại của việc sử dụng chất cấm 
trong chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, sử dụng hóa chất, kháng sinh trong 
nuôi trồng thủy sản không đúng quy trình gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe người 
sản xuất và người tiêu dùng. Thực hiện việc tiếp nhận thông tin (khi có đề nghị của các cơ quan quản 
lý chuyên ngành) và công khai kết quả xếp loại, kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 
nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản kịp thời, đúng quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Hội Nông dân tỉnh, các đoàn thể 
chính trị - xã hội: Xây dựng chương trình, kế hoạch vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và phát 
động các phong trào bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy hình thành nét văn hóa, lối sống văn minh, ý thức 
trách nhiệm với cộng đồng và bản thân, từ đó đề cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, chế biến, kinh 
doanh, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trong cộng đồng. Động viên toàn dân tham 
gia công tác giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy 
sản trong cộng đồng, tích cực đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, 
kém chất lượng, các sản phẩm nông lâm thủy sản mất an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đôn đốc, triển khai, thực hiện tốt 
các nội dung chỉ đạo nêu trên, định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo quy định. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
 Lò Minh Hùng 

 

                                                                                                               (thuvienphapluat.vn) 
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SƠN LA TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 
21/10/2011 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán 
triệt trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý 
nghĩa, vai trò quan trọng của công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao sức 
khỏe cho nhân dân. Chỉ đạo các cấp, các 
ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nghiên cứu, 
quán triệt những quan điểm, nội dung cơ bản 
của chỉ thị, tiến hành khảo sát, đánh giá đúng 
thực trạng công tác an toàn thực phẩm trên 
địa bàn để làm căn cứ tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh xây dựng chương trình hành 
động thực hiện chỉ thị một cách thiết thực, 
hiệu quả. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, 
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân dân các 
cấp đã nêu cao vai trò quản lý bám sát các 
quy định của Luật An toàn thực phẩm. Đặc 
biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong 
triển khai thực hiện  nhiệm vụ trọng tâm là 
tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm. 
Công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức 
quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm 
bảo an toàn thực phẩm từng bước được tăng 
cường, cải thiện, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
quản lý Nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tại 
địa phương. 

Từ năm 2012 đến tháng 3 năm 2016, 
tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 
47.452 lượt cơ sở, trong đó cơ sở có vi phạm 
về an toàn thực phẩm: 11.010 cơ sở, xử phạt 
vi phạm: 2.452 cơ sở với tổng số tiền gần 
3.078.921 triệu đồng. Trong 5 năm qua, toàn 
tỉnh đã tổ chức được 473 hội nghị phổ biến, 
tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho trên 
73.213 cán bộ, nhân viên trong các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm; in, phát 33.150 
tờ rơi, 933 pa nô, áp phích, trên 687 băng 
rôn, khẩu hiệu; gần 3.812 băng đĩa tuyên 
truyền. Kết quả, số người mắc ngộ độc thực 

phẩm/100.000 dân từ 171 năm 2012 giảm 
xuống còn 107 năm 2015. 

Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền 
các cấp đối với công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm; đưa chỉ tiêu bảo đảm an toàn 
thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của các huyện, thành phố, các cấp, các 
ngành; phát huy tính chủ động của mỗi cán 
bộ, đảng viên trong công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm, đưa công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm thành một trong những nội dung 
thường kỳ của các cuộc họp chi bộ; Ủy ban 
nhân dân các cấp thường xuyên chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm, chịu trách nhiệm toàn diện đối 
với công tác này và lồng ghép các chương 
trình công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 
vào chương trình dinh dưỡng và các chương 
trình khác. Đồng thời: 

- Phát huy thế mạnh của các kênh 
truyền thông, các phương tiện truyền thông ở 
các tuyến để tăng hiệu quả hoạt động truyền 
thông giáo dục về an toàn thực phẩm theo 
hướng “cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực 
hiện”; chú trọng thực hiện truyền thông trực 
tiếp, hướng dẫn thực hành đúng về an toàn 
thực phẩm bằng hình thức “cầm tay chỉ 
việc”. 

- Quy hoạch các vùng sản xuất thực 
phẩm, các lò mổ, điểm giết mổ gia súc, gia 
cầm hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường và an 
toàn thực phẩm gắn với Chương trình xây 
dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo, triển 
khai áp dụng các thực hành sản xuất tốt 
(VietGAP, VietGAHP…) vào trong quá trình 
sản xuất rau, quả và chăn nuôi gia súc, gia 
cầm. 

- Quy hoạch và bố trí các chợ, điểm 
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn bảo đảm 
hợp lý, thuận tiện cho nhân dân; tổ chức quản 
lý cơ sở kinh doanh hàng thực phẩm tươi 
sống trong chợ và các khu vực dân cư gắn 
với việc quản lý trật tự an toàn giao thông, 
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bảo đảm an toàn thực phẩm và mỹ quan đô 
thị. 

 - Triển khai ứng dụng các kỹ thuật tiên 
tiến, phù hợp với từng vùng, từng địa phương 
để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi đạt năng suất, chất lượng 
và an toàn. Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ 
trợ năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất, 
chế biến thực phẩm trong việc chấp hành các 
quy định về quản lý chất lượng an toàn thực 
phẩm tiên tiến. 

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hệ 
thống giám sát mối nguy, cảnh báo nhanh ở 
các cấp. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Công Thương tăng cường quản lý 
việc sử dụng các thuốc, hóa chất dùng trong 
nuôi trồng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật… nhằm ngăn chặn ô 
nhiễm thực phẩm trong sản xuất nông 
nghiệp; nghiên cứu và phổ biến công nghệ 
sản xuất, sau thu hoạch. Sở Y tế, nòng cốt là 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai 
các biện pháp quản lý an toàn vệ sinh thực 
phẩm chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu việc chế 
biến không đảm bảo vệ sinh trong dịch vụ ăn 
uống, hạn chế đến mức thấp nhất ngộ độc 
thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 
phẩm; tăng cường năng lực kiểm nghiệm 
chất lượng an toàn thực phẩm; xây dựng hệ 
thống giám sát ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm. 

Đặc biệt, tỉnh Sơn La tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục đối với các cơ sở 
sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm và 
người tiêu dùng nhằm nâng cao ý thức chấp 
hành các quy định của pháp luật về an toàn 
thực phẩm và ý thức trong việc chọn lựa thực 
phẩm an toàn. 

 

Đào Đức Hiệu 
Phó chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP Sơn La 

(soyte.sonla.gov.vn - Ngày 30/6/2016) 

 

 
 

NHIỀU VIỆC LÀM THIẾT THỰC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG 
 

Hiện nay, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề được xã hội và người dân hết sức 
quan tâm, tình trạng lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không tuân thủ quy trình kỹ thuật, 
nhập và tiêu thụ các loại hàng hóa kém chất lượng, không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; 
việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, các loại thuốc kích thích tăng trưởng không nằm trong 
danh mục cho phép sử dụng... đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong 
lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thời gian qua, tỉnh ta đã tập 
trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Đặc biệt, từ tháng 10/2015 đến 
tháng 2/2016, tỉnh ta đã triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành các kế hoạch, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy 
sản. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp tổ, bản, tiểu 
khu về tác hại của việc sử dụng hóa chất, phụ gia cấm trong sản xuất thực phẩm, tác hại của 
việc sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm chất cấm, tồn dư kháng sinh, hóa chất, thuốc bảo vệ thực 
vật. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra, truy xuất các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, động vật và thủy sản, góp phần nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản. 
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Trong 5 tháng triển khai đợt cao điểm hành động Năm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp, Chi cục đã tổ chức 9 hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, 
tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 1.443 người; tiến hành lấy 202 mẫu thực phẩm, kiểm 
tra nhanh dư lượng chất cấm và kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; kiểm tra 110 cơ 
sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và 127 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổ chức 
thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc đối với 1.929 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 
có nguồn gốc từ thực vật, động vật và thủy sản; kiểm tra 1.965 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và công khai đánh giá xếp loại A, B, 
C trên trang thông tin điện tử www://qlclsonla.vn. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng thành công 6 
mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng rau an toàn áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 
đạt tiêu chuẩn VietGAP; hỗ trợ khai trương 4 cửa hàng kinh doanh rau, củ, quả an toàn có xác 
nhận tại thành phố và huyện Mộc Châu. 

Theo thông tin của lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đến 
nay toàn tỉnh có 16 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất rau, quả, chè, thịt được cấp giấy chứng nhận 
VietGAP, 628 cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Từ đa dạng hóa các 
mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân và cung 
ứng các sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho thị trường. 

Năm 2016, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 
luật về an toàn thực phẩm, tác hại của việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt đối 
với sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh và môi trường. Tổ chức 
tập huấn, cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy 
sản và cán bộ xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm. Trong đó, tập trung vào các cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; cơ 
sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản... Duy trì hỗ 
trợ, xây dựng và nhân rộng các chuỗi hệ thống cửa hàng kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản an toàn có xác nhận, gắn với kiểm tra, giám sát, xác nhận và giới thiệu, quảng bá các sản 
phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

                                                                                                          Phan Trang  
                                                                                       (baosonla.org.vn - Ngày 11/3/2016) 
 

 
 

THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CHỢ DÂN SINH 
 

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được xã hội quan tâm. Thời gian gần đây, 
các lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều loại thực phẩm không đảm bảo 
an toàn, đặc biệt thực trạng kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn tại các 
chợ đang là vấn đề đáng báo động. 

Để tìm hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát nhanh tại nhiều địa bàn trong 
tỉnh. Chợ phiên Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) cứ 5 ngày họp một lần. Từ khoảng 5 giờ sáng, 
hàng hóa từ khắp nơi đổ về chợ, các mặt hàng bán rất đa dạng, từ quần áo, vật dụng sinh hoạt 
gia đình... đến các loại thực phẩm. Có mặt tại chợ phiên từ rất sớm, chúng tôi đi một vòng để 
“mục sở thị” thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại phiên chợ. Các sạp hàng bày bán thịt, đặc 
biệt là nội tạng động vật (là món ưa dùng của bà con các dân tộc) được bày bán khá nhiều 
nhưng không được che đậy; cá bày bán ngay trên nền đất, rau xanh cũng được bày bán trên các 
tấm ni long cáu bẩn; đồ ăn chín, quà vặt... được bày ngay trong các thúng trên bàn nhựa. Hơn 
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thế nữa, tất cả được bày bán ngay trên lề đường, nơi mà các phương tiện giao thông qua lại liên 
tục, gây ra bụi bẩn và lượng khí thải lớn. 

Một chủ hàng bán bánh rán cho biết: Tôi đã bán hàng gần chục năm ở chợ phiên Chiềng 
Khoang, mỗi phiên chợ từ 1.000 đến 1.500 cái bánh rán. Khi được hỏi về vấn đề vệ sinh an toàn 
thực phẩm, chủ hàng “hồn nhiên”: Nguyên liệu làm bánh thì được mua ngoài huyện, tôi làm bán 
ở đây bao nhiêu năm người ta vẫn đến ăn đều đặn, chẳng có ai làm sao cả. 

Tìm hiểu thêm các chợ dân sinh tự phát dọc đường quốc lộ, tỉnh lộ, vấn đề vệ sinh an toàn 
thực phẩm càng đáng báo động hơn. Chợ dân sinh tại khu vực bản Phát, xã Chiềng Mung (Mai 
Sơn), họp vào buổi chiều hằng ngày, số lượng người bán và mua rất đông với đủ loại hàng thực 
phẩm tươi sống phục vụ bữa ăn gia đình như rau, củ, hoa quả, thịt, cá... Tại đây, thịt lợn đều 
được bày bán trên những tấm bìa cattong, chất bẩn bám dính đầy trên mặt bìa, hết buổi chợ 
người bán chỉ đem chùi rửa qua rồi ngày mai lại bày bán tiếp; nội tạng lợn, trâu, bò được bày 
trên bao tải đặt dưới mặt đất hoặc đặt trên tấm phản cáu bẩn. Thực phẩm chín và thực phẩm tươi 
sống bày bán lẫn lộn, không được chia thành khu vực riêng. Theo phản ánh của một số hộ dân 
sống gần đây thì khu chợ tự phát này đã tồn tại khá lâu, cơ quan chức năng đã nhiều lần dẹp bỏ, 
nhưng chỉ được vài ngày, việc buôn bán lại tấp nập trở lại. Sau mỗi buổi chợ, rác thải tràn ngập 
khắp nơi, mùi tanh của cá, tôm bốc lên nồng nặc. 

Dạo một vòng quanh thành phố, ngoài các chợ trung tâm, chợ xép còn rất nhiều điểm bán 
thịt lợn dọc các phố vào buổi sáng với những lời quảng cáo như “Thịt lợn bản”, “Thịt lợn sạch” 
đã thu hút khá đông khách hàng đến mua. Thế nhưng có phải là thịt lợn bản, thịt lợn sạch thật 
hay không thì người mua khó mà kiểm chứng được. Người bán chỉ cần quảng cáo là lợn bản, 
lợn sạch... là đã khiến người mua phần nào yên tâm sử dụng, cùng với đó đa phần người mua 
đều là khách quen nên tin tưởng đó là thực phẩm sạch. Ngoài vấn đề vệ sinh thực phẩm, cũng 
phải bàn tới việc gây mất mỹ quan đô thị tại các điểm bán thực phẩm trên các tuyến đường 
trong thành phố. 

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 120 chợ; nhưng chỉ có 23 chợ được 
xây dựng kiên cố, 48 chợ bán kiên cố còn lại là chợ tạm, đó là chưa kể các chợ xép tự phát ở 
các khu dân cư nên vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đang đặt ra rất lớn. Năm 2015, 
các ngành chức năng thành lập 811 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó đã thanh tra, 
kiểm tra 10.628/12.424 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Qua đó, phát 
hiện 2.459 cơ sở vi phạm, phạt tiền gần 1,4 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 11 cơ sở. 

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính 
quyền, các cơ quan chức năng trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, công tác thanh tra, kiểm tra được 
tiến hành thực hiện thường xuyên, nhưng thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ 
dân sinh vẫn đặt ra những thách thức. Để nâng cao hơn nữa vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh, có biện pháp xử lý các điểm kinh doanh tự phát. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, chế biến, tiêu dùng rau, 
thịt an toàn; nói không với chất cấm trong chăn nuôi; nâng cao nhận thức, làm rõ trách nhiệm 
của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm theo 
quy định của pháp luật. 

 

                                                                                                             Duy Tùng 
                                                                                       (baosonla.org.vn - Ngày 13/6/2016) 
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TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH 
 

Trong quá trình đi du lịch, ngoài việc tìm hiểu, khám phá cảnh quan thiên nhiên, các giá trị 
văn hóa truyền thống thì ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu của khách du lịch. Đó không đơn 
giản chỉ là việc đáp ứng nhu cầu nạp năng lượng của cơ thể mà còn là sự khám phá, thưởng thức 
các giá trị văn hóa ẩm thực. Do đó, ngành du lịch cần phải quan tâm đặc biệt, bảo đảm công tác vệ 
sinh an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ du khách. 

Hiện nay, việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí đánh giá cơ 
sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Lượng khách du lịch đến với Sơn La ngày 
càng tăng, vấn đề an toàn thực phẩm càng trở nên bức thiết và cần được kiểm soát chặt chẽ hơn, để 
không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho du khách mà còn góp phần giữ vững và duy trì 
sự tăng trưởng của ngành du lịch. 

Theo mục VI “Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” tại Thông tư 88/2008/TT-
BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 92/2007/NĐ-CP quy định một trong những tiêu chuẩn cấp biển hiệu đối với cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống du lịch là cơ sở phải đáp ứng đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có 
trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm. 

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm 
tỉnh Sơn La đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra 
trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ người tiêu 
dùng. Toàn tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện và xã tổ chức kiểm tra tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước 
về an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố. 

Thực hiện công văn số 2173/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Sơn La đã có công văn gửi phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo các 
công ty du lịch, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các 
nhà hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cán 
bộ nhân viên về sản xuất, sơ chế và tiêu dùng thực phẩm an toàn nhằm phòng ngừa ô nhiễm thực 
phẩm và các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh 
thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Các công ty du lịch chỉ đưa khách đến các khách sạn, 
nhà hàng, cơ sở ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Các cơ sở lưu trú có cung cấp dịch vụ 
ăn uống và cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch không được sử dụng thực phẩm không 
rõ nguồn gốc, kém chất lượng, thực phẩm quá hạn sử dụng, phẩm màu độc hại và chất phụ gia nằm 
ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế, đồng thời làm tốt việc vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, 
địa điểm chế biến thức ăn phục vụ khách và vệ sinh cá nhân; Phối hợp với các cơ quan chức năng 
liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra và yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống thực hiện 
nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; giám sát, phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm; thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để 
nhận, xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách có yêu cầu. 

Bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
thì du khách hãy là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn các cơ sở, địa chỉ ăn uống uy tín để 
đảm bảo sức khỏe cho một chuyến đi du lịch vui vẻ, an toàn. 

 

                                                                                          Vương Thị Thanh Huyền 
                                                                                  (sonla-tourism.com - Ngày 22/7/2016) 



“Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2016 43 

SÔNG MÃ TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
  

Thời gian qua, huyện 
Sông Mã chú trọng công tác 
chỉ đạo kiểm tra các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm, 
chế biến, dịch vụ ăn uống... 
Qua đó, hạn chế thấp nhất 
nguy cơ mất vệ sinh an toàn 
thực phẩm tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. 

Huyện Sông Mã hiện có 
1.018 cơ sở kinh doanh, sản 
xuất, chế biến thực phẩm, đa 
số có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia 
đình. Trong số này, chỉ có 14 
cơ sở kinh doanh thực phẩm, 
15 cơ sở sản xuất chế biến 
thực phẩm và 122 cơ sở dịch 
vụ ăn uống được cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm; 17 
bếp ăn tập thể ký cam kết về 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Do 
vậy, Ban Chỉ đạo liên ngành 
về vệ sinh an toàn thực phẩm 
của huyện đã chỉ đạo phòng y 
tế, trung tâm y tế huyện phối 
hợp các ngành liên quan tăng 
cường công tác kiểm tra, giám 
sát các cơ sở về thực hiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm; tổ 
chức nhiều đợt kiểm tra liên 
ngành theo chủ đề hoặc nhân 
“Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm”, nhất là trong dịp 
Tết Nguyên đán và dịp Tết 
Trung thu, nhằm chấn chỉnh 
những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vi phạm chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

Theo bà Cầm Thị Tươi, 
Trưởng phòng Y tế huyện, 9 
tháng qua các ngành chức 
năng của huyện đã thanh tra, 

kiểm tra 142 cơ sở kinh doanh, 
sản xuất chế biến thực phẩm, 
dịch vụ ăn uống, phát hiện 13 
cơ sở kinh doanh vi phạm về 
giá, hàng giả, hàng nhái, 30 cơ 
sở vi phạm về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, xử phạt hành chính 
và nộp ngân sách gần 34 triệu 
đồng; thu và tiêu hủy những 
sản phẩm không bảo đảm an 
toàn. 

Cùng với thanh tra, kiểm 
tra, công tác tư vấn, tuyên 
truyền trong nhân dân được 
Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ 
sinh an toàn thực phẩm huyện 
quan tâm. Từ đầu năm đến 
nay, phòng y tế huyện đã tổ 
chức 102 buổi truyền thông, 
nói chuyện chuyên đề về vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại 
tuyến huyện và xã, thu hút gần 
1.700 lượt người tham dự; tổ 
chức phát động “Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm” tại 
các xã Mường Lầm, Nậm 
Mằn, Yên Hưng, thu hút hơn 
800 người tham gia; phát 
thanh và tuyên truyền bằng đĩa 
hình 185 buổi tại 19 xã, thị 
trấn và 163 bản; treo 32 băng 
rôn tại 16 cụm xã, 12 tổ dân 
phố; mở 2 lớp tập huấn kiến 
thức về vệ sinh an toàn thực 
phẩm cho gần 200 người; phối 
hợp với Đài Truyền thanh - 
Truyền hình huyện tuyên 
truyền cho người dân cách 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong ăn uống hằng 
ngày; khuyến cáo người tiêu 
dùng khi chọn mua các sản 
phẩm thức ăn, nước uống nên 
xem kỹ hạn sử dụng, nhà sản 

xuất... để bảo vệ sức khỏe cho 
bản thân và gia đình. 

Bà Phạm Thị Tuyết, chủ 
nhà hàng Hương Giang, tổ 6, 
thị trấn Sông Mã, cho biết: 
Được tuyên truyền, tư vấn về 
công tác bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm nên chúng tôi 
luôn có ý thức chấp hành 
nghiêm túc và tuân thủ các 
nguyên tắc trong quy trình chế 
biến đồ ăn. Nhà hàng luôn 
chọn thực phẩm bảo đảm tươi 
ngon, có nguồn gốc rõ ràng, 
quá trình chế biến sạch sẽ, 
đúng quy trình, đảm bảo vệ 
sinh; nhân viên của nhà hàng 
đều đã qua lớp đào tạo vệ sinh 
an toàn thực phẩm của phòng 
y tế huyện và thường xuyên 
được kiểm tra sức khỏe định 
kỳ. 

Tiếp tục thực hiện 
nghiêm công tác bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm, trong 
những tháng cuối năm, ngoài 
việc tăng cường tuyên truyền, 
giáo dục, phổ biến kiến thức 
và pháp luật về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, huyện Sông Mã 
tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ công 
tác phối hợp; thường xuyên 
mở lớp tập huấn kiến thức vệ 
sinh an toàn thực phẩm cho 
người hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Qua đó, góp phần nâng 
cao nhận thức của người tiêu 
dùng và các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm về bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 
trên địa bàn. 

 

Minh Tuấn              
(baosonla.org.vn 

Ngày 27/10/2016 )                                                                         



“Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2016 44 

SƠN LA CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NHÀ TRƯỜNG 
 

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các 
trường học ở một số trường học chưa tốt, dẫn đến có nơi còn để xảy ra tình trạng ngộ độc thực 
phẩm, như Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên. 

Từ thực tế này, Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn 
số 766/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh, thực phẩm trong trường 
học. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo để học sinh, nhân viên nấu ăn, các cán bộ giáo viên nhà 
trường nhận biết, cảnh giác với thực phẩm bẩn. 

Các nhà trường hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp phải có đầy đủ giấy chứng 
nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, thường xuyên kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thực phẩm 
cho nhà trường. 

Chỉ thực hiện ký hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp là đơn vị trực tiếp sản xuất 
thực phẩm, không nên ký hợp đồng với nhà phân phối trung gian có thể dẫn đến thực phẩm để 
lâu, bị ôi thiu, không an toàn khi sử dụng. 

Không mua, sử dụng các loại thực phẩm, sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh 
báo không an toàn hoặc có nguy cơ không an toàn. 

Các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện tăng gia sản xuất như trồng rau, chăn nuôi để 
phục vụ cải thiện bữa ăn cho học sinh hết sức lưu ý sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi bảo 
đảm an toàn theo quy định; tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi theo 
quy định của cơ quan thẩm quyền. 

Tăng cường công tác kiểm soát nguyên vật liệu, thực phẩm, quá trình mua bán, chế biến, 
bảo quản, xây dựng bếp ăn 3 bước theo quy định; tất cả thực phẩm chế biến trước khi cho học 
sinh ăn phải được lưu mẫu. 

Có giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan y tế địa phương để xử lý kịp thời những bất trắc khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

 

                                                                                             (baomoi.com - Ngày 3/10/2016) 
 

 
 

KHAI TRƯƠNG TUẦN HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM AN TOÀN SƠN LA TẠI HÀ NỘI 
 

Sáng 24/8 Sở Công Thương Sơn La phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức 
sự kiện “Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn Sơn La tại Hà Nội năm 2016” nhằm kết 
nối chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm có thế mạnh của Sơn 
La. 

Tại sự kiện, 20 doanh nghiệp của Sơn La mang đến tuần hàng trên 40 sản phẩm 
đặc sản của Sơn La gồm các mặt hàng rau củ như khoai sọ, măng tây xanh, rau thơm, 
rau cải ngọt, cà chua, đậu leo, su su, củ cải, dưa… Các loại hoa quả như nhãn, thanh 
long ruột đỏ, mít tứ quý, chanh đào, bơ, hồng giòn, chanh leo, bí, na… Bên cạnh đó, còn 
có nhiều sản phẩm như cà phê đặc biệt, hạt rang, cà phê rang xay, mật ong, phấn hoa, 
sữa ong chúa của các địa phương khác. 

Tuần hàng được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Sơn La đến 
các doanh nghiệp và nhân dân tại thủ đô Hà Nội; tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm nông sản thực phẩm của tỉnh Sơn La trực tiếp tiếp xúc, làm quen với thị 
trường thủ đô; ký kết hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ với các doanh nghiệp, cửa hàng 
đại lý, cửa hàng phân phối và bán lẻ sản phẩm tại địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng 
bền vững. 



“Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2016 45 

Với sự giúp đỡ của Sở Công Thương Hà Nội trong những năm qua, Sở Công 
Thương Sơn La đã tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm an toàn của tỉnh 
Sơn La thông qua các chương trình hội chợ, đưa hàng về nông thôn, tổ chức các buổi hội 
thảo giữa các nhà sản xuất của Sơn La với các nhà phân phối tại thủ đô. Qua đó, một số 
doanh nghiệp lớn của Hà Nội như Công ty Cổ phần Nhất Nam với hệ thống siêu thị 
Fivimart, Công ty Thực phẩm sạch Biggreen, Công ty Trách nghiệm hữu hạn VinaGap 
(chuỗi cửa hàng Bác Tôm)... cũng đã liên kết đưa rau, quả, thực phẩm từ Sơn La về tiêu 
thụ... 

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà 
Nội cho biết, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương Sơn La đã tổ 
chức nhiều chương trình kết nối thúc đẩy doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, hợp tác xã... của tỉnh Sơn La tiêu thụ các sản phẩm trên tại hệ thống 
phân phối tại các siêu thị, chuỗi cung ứng sản phẩm sạch (Hapro, FiviMart, Coopmark, 
Công ty An Việt, Công ty Thực phẩm sạch Biggreen...) nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của người dân thủ đô, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, bình ổn thị trường đồng thời đưa 
các sản phẩm của Hà Nội như may mặc, đồ gia dụng, phân bón, hàng thực phẩm, bánh 
kẹo... tiêu thụ tại thị trường tỉnh Sơn La. Tuy nhiên việc hợp tác tiêu thụ sản phẩm còn 
chưa xứng với tiềm năng sản xuất - kinh doanh của 2 tỉnh, thành phố. 

Cũng trong khuôn khổ tuần hàng, ban tổ chức đã tổ chức một buổi hội thảo nhằm 
kết nối giữa các nhà sản xuất của Sơn La với các nhà phân phối, tiêu thụ tại Hà Nội. Đồng 
thời tổ chức lễ ký kết giao ước, hợp đồng giữa các nhà sản xuất của Sơn La với các nhà 
phân phối, tiêu thụ tại Hà Nội. 

 

                                                                                                            Thùy Linh 
                                                                                           (Chinhphu.vn - Ngày 24/8/2016) 
 

 
 
 
 
 
 

THỰC HIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỂ GIỮ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 
 

Ngày 22/3/2015, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã 
ban hành Kế hoạch số 241/KH-BCĐTƯVSATTP về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì 
an toàn thực phẩm” năm 2016. Theo đó, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 sẽ 
diễn ra từ ngày 15/4/2016 đến 15/5/2016, với chủ đề chính “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh 
doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”. Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm 2016 đặt 
mục tiêu: Tạo nên đợt cao điểm thanh kiểm tra, một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ nhằm 
đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng an toàn thực phẩm và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực 
phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và việc lây nhiễm các bệnh do sử dụng sản phẩm thực 
phẩm không an toàn, đặc biệt chú trọng đến rau và thịt - hai loại thực phẩm thiết yếu của người 
tiêu dùng. Đồng thời, vận động người dân tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng chất 
cấm, tiêu thụ và vận chuyển thực phẩm không an toàn. 

Một số lý do thường gây ra ô nhiễm thực phẩm: 

- Thực phẩm từ động vật có bệnh hoặc thủy sản sống ở nguồn nước bị nhiễm bẩn và độc 
hại. 

HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI TIÊU DÙNG 

THÔNG THÁI 
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- Các loại rau quả được bón quá nhiều phân hóa học, trồng ở vùng đất bị ô nhiễm hoặc thu 
hái khi vừa mới phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng, tưới phân tươi, nước thải bẩn. 

- Không chấp hành đúng quy định việc sử dụng các chất kích thích sinh trưởng, các loại 
thuốc thú y trong chǎn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật. 

- Sử dụng các chất bảo quản, phụ gia thực phẩm không cho phép hoặc quá liều lượng quy 
định. 

- Dùng dụng cụ sành sứ, sắt tráng men, nhựa tái sinh... bị nhiễm chì hoặc các chất độc hóa 
học khác để chứa đựng thực phẩm. 

- Để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp hoặc gần nơi ô nhiễm. 
- Để thức ǎn qua đêm hoặc quá 3 giờ ở nhiệt độ thường, không che đậy thức ǎn để bụi 

bẩn, các loại côn trùng gặm nhấm, ruồi nhặng và các động vật khác tiếp xúc gây ô nhiễm. 
- Không rửa tay trước khi chuẩn bị thực phẩm, thức ǎn. 
- Dùng chung dao, thớt hoặc để lẫn thực phẩm tươi sống với thức ǎn chín. 
- Rửa thực phẩm, dụng cụ ǎn uống bằng nước nhiễm bẩn. 
- Nấu thực phẩm chưa chín hoặc không đun sôi lại trước khi ǎn. 
- Dùng khǎn bẩn để lau dụng cụ ǎn uống. 
- Người chế biến thực phẩm, chuẩn bị thức ǎn đồ uống đang bị các bệnh truyền nhiễm, ỉa 

chảy, đau bụng, nôn, sốt, ho hoặc nhiễm trùng ở da. 
Hiện nay công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Tình trạng ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cộng 
đồng. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở nước ta cơ bản vẫn là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nên 
việc kiểm soát an toàn vệ sinh rất khó khăn. Mặc dù chúng ta đã có những tiến bộ rõ rệt trong 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua song công tác quản lý an toàn thực 
phẩm còn nhiều yếu kém, bất cập, hạn chế về nguồn lực và đầu tư kinh phí và chưa đáp ứng 
được yêu cầu của thực tiễn. Chúng ta cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm cho người tiêu dùng như: 

 - Về phía quản lý Nhà nước: Cần phải đánh giá nghiêm túc để nâng cao mặt mạnh và 
giảm tối đa những yếu kém tồn tại về chất lượng một số nông thủy sản và thực phẩm chế biến. 

- Về phía nhà sản xuất: 
+ Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và lưu hành sản 

phẩm đúng theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố hoặc đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp 
quy. 

+ Không được sử dụng hóa chất phụ gia ngoài danh sách cho phép, nguyên liệu, hóa chất 
phụ gia không có nguồn gốc rõ ràng. 

+ Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất để tạo ra được sản phẩm 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có sức cạnh tranh mạnh, đáp ứng ngày càng cao an toàn cho 
người tiêu dùng. 

- Về phía người tiêu dùng: Hãy chọn các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an 
toàn. 

+ Chọn các loại rau quả tươi, không bị dập nát, không có màu sắc, mùi vị lạ. 
+ Sữa mẹ là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và vệ sinh nhất cho trẻ. 
+ Chọn các loại phủ tạng, thịt và thủy sản còn tươi. 
Một số lưu ý khi lựa chọn thực phẩm: 
- Các tiêu chuẩn thịt tươi như: Màng ngoài khô, không bị nhớt, mùi và màu sắc bình 

thường, khối thịt rắn chắc, có độ đàn hồi cao, ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng 
không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Mỡ lợn màu trắng, bì không có những lấm chấm xuất 
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huyết màu đỏ tím, tủy xương trong, bám chặt vào thành ống xương và không có mùi ôi. Cần 
chú ý kiểm tra phần thịt nạc và lưỡi không được có ấu trùng sán màu trắng nhỏ bằng hạt gạo. 

- Phủ tạng: Tim phải có màu hồng tươi, chắc, không có chấm xuất huyết ở vành tim và 
màng trong tim. Gan bình thường có màu tím hồng, bề mặt mịn, thùy gan mềm, không có 
những nốt hoại tử màu trắng hoặc vàng. Bầu dục màu tím hồng, không có nốt hoại tử. 

- Cá: Chọn cá đang sống hay vừa mới chết nhưng vẫn đạt các tiêu chuẩn cá tươi như: 
+ Thân cá co cứng, khi để cá lên bàn tay thân cá không thõng xuống. 
+ Mắt trong suốt, giác mạc đàn hồi. 
+ Miệng ngậm cứng. 
+ Mang màu đỏ tươi, dán chặt xuống hoa khế. 
+ Vẩy tươi óng ánh, dính chặt vào thân. 
+ Bụng bình thường, hậu môn thụt sâu và màu trắng nhạt. 
+ Thịt rắn chắc, có đàn hồi, dính chặt vào xương sống. 
- Các loại thủy sản khác: Phải còn tươi, giữ màu sắc bình thường, không có mùi ươn hôi. 
- Chọn trứng: Vỏ trứng màu sáng, không có những vệt xám đen, không bị giập. Quả trứng 

có màu hồng trong suốt khi soi qua ánh sáng. 
- Các thực phẩm đóng hộp, đóng gói sẵn phải có nhãn ghi đầy đủ nội dung: Tên sản phẩm, 

trọng lượng, các thành phần chính, cách bảo quản, sử dụng, nơi sản xuất chế biến, có số đǎng ký 
sản xuất và còn thời hạn sử dụng. 

- Không sử dụng các loại thực phẩm khô đã bị mốc, đặc biệt là các loại ngũ cốc, hạt có 
dầu như đậu, lạc mốc có chứa độc tố vi nấm rất nguy hiểm. 

- Không sử dụng các chất bảo quản, phẩm màu, đường hóa học đóng gói không có nhãn 
hoặc gói bằng giấy bán lẻ ở chợ và những cơ sở không đǎng ký để chế biến thực phẩm. 

- Không sử dụng các thực phẩm còn nghi ngờ, chưa biết rõ nguồn gốc. 
Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ có thể được giải quyết tốt nếu có sự tham gia 

thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, từ người quản lý, người sản xuất, đến người tiêu 
dùng đều phải đồng lòng thực hiện với mục tiêu giữ gìn sức khỏe cho thế hệ chúng ta hôm nay 
và cả thế hệ tương lai của chúng ta. 

 

                                                                                                                Quốc Cường  
                                                                                                     (vpubnd.tiengiang.gov.vn) 
 

 
 

CÁCH NHẬN BIẾT THỰC PHẨM KHÔNG AN TOÀN 
 

Mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng và của 
toàn xã hội. Các loại thực phẩm thiết yếu không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe con người về trước mắt cũng như lâu dài. 

Trên thị trường hiện nay tràn ngập các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn: Từ các loại 
rau quả tồn dư quá nhiều hóa chất độc hại đến các loại thịt, cá tồn dư chất kháng sinh và các 
chất tăng trọng mà các cơ quan chức năng không thể kiểm soát nổi. 

Bằng trải nghiệm thực tế, chúng tôi xin giới thiệu một số kinh nghiệm nhằm giúp người 
tiêu dùng nhận biết bằng cảm quan những loại thực phẩm thông thường tồn dư các hóa chất độc 
hại. 

- Đối với thịt lợn: Khi nhìn thấy thịt chủ yếu là nạc mà hầu như không có thịt mỡ, thịt có 
màu đỏ sẫm như thịt bò là những loại thịt mà người chăn nuôi đã dùng chất tăng trọng chứa 
nhiều hóa chất corticoid. 
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Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Khi con người ăn phải thực phẩm có 
chứa chất corticoid sẽ gây rối loạn trao đổi chất và ung thư bàng quang. 

- Đối với các loại rau ăn lá (rau muống, bắp cải, xà lách, mồng tơi…): Khi thấy lá rau non 
hơn bình thường, lá màu xanh đen, giòn và hầu như không có vết sâu bệnh hại; đây là những 
loại rau mà người trồng đã bón quá nhiều phân đạm hoặc phân bón lá và phun các loại thuốc trừ 
sâu, bệnh nhưng không đảm bảo thời gian cách ly. Đối với những loại rau này, trong thành phần 
có chứa nhiều đạm nitorat (NO3) và các hóa chất bảo vệ thực vật gây hại tới sức khỏe con 
người. 

- Một số loại quả (như cam, quýt, táo, lê, mận, đào…): Khi nhìn thấy bề mặt quả bóng, 
bảo quản được lâu không bị thối hỏng; đây chính là các loại quả mà thương lái đã dùng các loại 
thuốc bảo vệ thực vật nhằm tiêu diệt nấm và vi khuẩn để bảo quản. 

Riêng đối với quả mít và sầu riêng… Khi quả chín nhưng múi lại không có vị thơm đặc 
trưng; đây là những quả đã được các thương lái thu mua khi còn xanh và đã dùng hóa chất kích 
thích để tiêm cho nhanh chín. 

- Giá đỗ đậu xanh: Nếu thân giá trắng, to, mập, giòn và hầu như không có rễ là những loại 
giá đỗ đã dùng chất tích nước và diệt phần rễ khi ngâm ủ (điển hình trong các loại hóa chất độc 
hại này là thuốc SHS có nguồn gốc từ Trung Quốc). Những loại giá đỗ này, mặc dù chứa nhiều 
hóa chất độc hại nhưng lại rất hấp dẫn người tiêu dùng. 

- Đối với miến, bún, bánh phở…: Khi nhìn các loại thực phẩm này có màu trong hơn bình 
thường là do người sản xuất đã dùng một số hóa chất tẩy trắng trong quá trình chế biến. Nếu 
miến, bún, bánh phở để qua đêm ở nhiệt độ thường mà không bị ôi, thiu là do người sản xuất đã 
cho thêm chất bảo quản (chủ yếu là foocmol) khi chế biến. Khi ăn phải những loại thực phẩm 
này sẽ gây tổn thương màng nhầy của dạ dày và thực quản. 

- Các loại cá: Khi nuôi cá bằng thức ăn công nghiệp có chứa chất kháng sinh thì thịt cá 
kém săn chắc, để lâu dễ bị ươn và ôi thiu. Những loại cá này khi chế biến sẽ bị teo tóp, cá 
thường có vị tanh hơn bình thường và thịt có vị nhạt. 

  

                                                                                    (Suckhoedoisong.vn - Ngày 8/5/2016) 
 

 
 

5 CÁCH CHẾ BIẾN ĐỂ TRÁNH XA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 
 

Chế biến món ăn không đúng cách có thể khiến bạn và gia đình bị ngộ độc. Những cách 
dưới đây sẽ bảo vệ sức khỏe của cả gia đình bạn. 

1. Nấu lại thức ăn thừa  
Trước khi bảo quản thức ăn thừa, nên nấu lại ở nhiệt độ cao, ít nhất là trên 75 độ để loại 

bỏ hết vi khuẩn. Chú ý nên để riêng từng loại thực phẩm và bảo quản bằng hộp đựng có nắp hay 
dùng màng bọc thực phẩm để tách riêng từng loại trước khi cho vào tủ lạnh. 

Thực phẩm để ở ngoài môi trường quá 4 tiếng đồng hồ sẽ bị biến chất và gây hại cho sức 
khỏe. Vì vậy, nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh và không nên sử dụng trong thời gian quá 
lâu. 

2. Không sử dụng thực phẩm lấy từ tủ lạnh quá 2 giờ 
Sau khi thực phẩm được lấy ra từ tủ lạnh hay được chế biến quá 2 tiếng đồng hồ đều bị 

nhiễm khuẩn. Thời điểm này cũng là lúc thực phẩm bắt đầu biến chất, chịu sự tác động của vi 
khuẩn và không còn tươi sạch như ban đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ngộ độc thực phẩm. 
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3. Không để thực phẩm rã đông quá lâu 
Thực phẩm rã đông quá lâu sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Nhất là khi bề mặt thực phẩm 

đã được rã đông nhưng bên trong vẫn còn đông cứng tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa phần 
bên trong và bên ngoài. 

Đây là điều kiện cho các loại vi khuẩn sinh sôi và nảy nở một cách nhanh chóng. Các bà 
nội trợ nên chú ý, không nên để thực phẩm tự rã đông tự nhiên quá 2 tiếng. 

4. Giữ sạch bề mặt chế biến 
Nên giữ sạch các bề mặt chế biến thực phẩm như bàn bếp hay kệ nấu ăn và đặc biệt là 

thớt. Dùng riêng thớt cho thực phẩm sống và chín. 
Các bà nội trợ cũng nên chú ý rửa sạch thớt sau khi chế biến thịt. Chỉ nên dùng thớt sạch 

để chế biến các loại rau củ. Tốt nhất là có riêng thớt dành cho những nhóm thực phẩm khác 
nhau. 

5. Rửa sạch rau rồi mới chế biến 
Nhiều người có thói quen thái rau trước khi rửa. Thói quen này sẽ tạo điều kiện cho các 

loại vi khuẩn có cơ hội hoạt động và lây nhiễm trực tiếp vào rau. 
Đặc biệt thái nhỏ rau trước khi rửa cũng hạn chế việc loại bỏ độc tố dư thừa, thuốc trừ sâu 

hay thuốc kích thích. Nên rửa rau trước khi thái nhỏ hay chế biến để pha loãng các hóa chất dư 
thừa và loại bỏ sạch bụi bẩn. 

Bằng những cách chế biến này, bạn sẽ tránh được nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. 
 

                                                                                            (giadinh.net.vn - Ngày 4/1/2016)  
 

 
 

NÊN ĂN GÌ KHI BỊ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 
  

Ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra với bất cứ ai, ở bất kỳ thời điểm nào. Nếu tình trạng ngộ 
độc nặng, bạn có thể phải nhập viện và nhờ các bác sỹ can thiệp. Nếu nhẹ, cơ thể bạn tự đào 
thải và khỏi trong vòng 2 ngày. Bạn nên thử một số cách tự nhiên để thải độc và phục hồi khi bị 
ngộ độc thực phẩm. 

Có một số biện pháp khắc phục ngộ độc thực phẩm rất dễ dàng. Dưới đây là một số thực 
phẩm nên ăn để điều trị ngộ độc. 

Gừng 

Ngộ độc thực phẩm có các triệu chứng như buồn nôn, ợ nóng và cảm giác khó chịu. Một 
tách trà gừng có thể làm dịu các triệu chứng đó và ngăn chặn vi khuẩn tấn công. Bạn cũng có 
thể ngậm một lát gừng trong miệng để ngăn buồn nôn. 

Chanh 

Để diệt vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, bạn có thể dùng chanh. Các thành phần chống 
viêm, kháng khuẩn và kháng virus trong chanh sẽ hỗ trợ cơ thể khi bị ngộ độc. Bạn có thể nhâm 
nhi nước chanh ấm nhiều lần để làm sạch hệ thống của bạn. 

Giấm táo 

Để giảm thiểu các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm ngay lập tức, bạn hãy nghĩ đến 
giấm táo. Với tác dụng kiềm, giấm táo có thể giết chết các vi khuẩn và làm dịu niêm mạc đường 
tiêu hóa của bạn. Trộn 2 muỗng cà phê giấm táo vào một cốc nước nóng và uống nó trước khi 
ăn. 

Húng quế 
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Thảo mộc này là một trong những biện pháp tốt nhất đối với ngộ độc thực phẩm. Các đặc 
tính kháng khuẩn sẽ tiêu diệt vi sinh vật và làm bớt đi khó chịu ở bụng. Hãy tiêu thụ nước ép 
húng quế và thêm một chút mật ong rồi uống nhiều lần trong ngày. 

Chuối 
Chuối là một nguồn giàu kali, chữa nôn và buồn nôn hiệu quả. Bên cạnh đó, tiêu thụ chuối 

vào thời điểm này sẽ giúp dễ tiêu hóa. Ngoài ra, tiêu thụ chuối cũng giúp phục hồi năng lượng 
của bạn. 

Tỏi 
Với tính chất kháng khuẩn, kháng nấm và các đặc tính kháng virus, tỏi được cho là một 

trong những loại thuốc tốt nhất trị ngộ độc thực phẩm. Nó cứu trợ triệu chứng tiêu chảy và giảm 
đau bụng. Ăn một tép tỏi mỗi ngày, trên một dạ dày trống rỗng để hỗ trợ cơ thể khi bị ngộ độc. 

Sữa lạnh 
Sữa lạnh cũng là một trong những cách phục hồi ngộ độc thực phẩm. Nó không chỉ giúp 

làm dịu dạ dày bị rối loạn mà còn làm giảm nôn và cảm giác buồn nôn. 
Hạt thì là 
Loại hạt này có đặc tính kháng sinh chống lại các vi khuẩn cứng đầu gây ngộ độc thực 

phẩm. Đun một ít hạt thì là và thêm vào chút muối trắng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một 
muỗng cà phê nước ép rau mùi và tiêu thụ hai lần trong ngày. 

Trà bạc hà 
Cơn đau bụng và chuột rút khi bị ngộ độc thực phẩm sẽ khiến bạn vô cùng khó chịu. 

Trong trường hợp này, trà bạc hà sẽ cứu trợ bạn. Uống từng ngụm trà nhỏ trong ngày sẽ giúp 
thư giãn các dây thần kinh và hệ thống của bạn. 

Canh gà 
Sau khi ngộ độc thực phẩm, bạn cần thực phẩm này giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Đây 

là một trong những cách tốt nhất để phục hồi sau khi ngộ độc thực phẩm. 
 

                                                                                          (giadinh.net.vn - Ngày 14/6/2016) 
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