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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 an toàn.

Sử dụng các thực phẩm không đảm bảo an toàn 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. Theo thống kê của 
Bộ Y tế, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 - 200 vụ với 
5.000 – 7.000 người ngộ độc thực phẩm, trong đó có từ 40 - 60 
người tử vong. Từ 01/01/2020-31/5/2020 cả nước xảy ra 48 vụ, có 
824 người ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị, 22 người tử 
vong. Do vậy, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm để phòng các 
bệnh gây ra từ thực phẩm có ý nghĩa thực tế rất quan trọng trong 
sự phát triển kinh tế và xã hội, bảo vệ môi trường sống của nước ta.

Nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm cho 
người tiêu dùng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) 
và Dự án Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (PROTECT), do Tổ chức 
Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực thi với sự tài trợ của Bộ Hợp tác 
Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) biên soạn và phát hành 
cuốn “Cẩm nang An toàn thực phẩm dành cho người tiêu dùng” 
với hy vọng giúp người tiêu dùng lựa chọn, chế biến thực phẩm 
đảm bảo an toàn và dinh dưỡng; đồng thời  thực hiện tốt quyền 
và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và 
cộng đồng.

Lời giới thiệu
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ATTP  An toàn thực phẩm

BVNTD  Bảo vệ người tiêu dùng

Cục CT & BVNTD  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

GMF  Thực phẩm biến đổi gen

IFOAM   Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ 
quốc tế

NĐTP  Ngộ độc thực phẩm

NTD  Người tiêu dùng

PGS  Hệ thống đảm bảo có sự tham gia

PGTP  Phụ gia thực phẩm

WHO  Tổ chức Y tế Thế giới

HACCP  Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

ISO  Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế

ISO 22000  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

FDA  Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ

BTTH  Bồi thường thiệt hại

CODEX  Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
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A. THỰC PHẨM VÀ CÁC LOẠI THỰC PHẨM PHỔ BIẾN HIỆN NAY

1. Thực phẩm là gì? Thế nào là thực phẩm an toàn?

Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống 
hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản.

Thực phẩm được nạp vào cơ thể dưới dạng 5 nhóm chất cơ bản: 
Protein (chất đạm), lipit (chất béo), cacbohydrat (chất bột/đường), 
vitamin và chất khoáng. Đây là những dưỡng chất cơ bản và đóng 
vai trò sống còn, không thể thiếu trong việc duy trì các hoạt động 
sống của cơ thể.

Thực phẩm thường được phân thành 02 nhóm: Nhóm có nguồn 
gốc từ động vật (thịt, cá, tôm…) và nhóm có nguồn gốc từ thực vật 
(rau, hạt, củ quả, gia vị…).

Đạm từ động vật là nguồn đạm 
hoàn chỉnh vì chúng chứa tất cả 
các axit amin thiết yếu cho cơ thể.   
Nếu ăn quá nhiều đạm động vật có 
thể làm tăng mỡ trong máu, dẫn đến 
gây ra các bệnh về tim mạch .

Chế độ ăn giàu đạm từ thực vật 
được cho là làm giảm các nguy cơ 
mắc các bệnh về tim mạch, đột qụy. 
Tuy nhiên đạm từ thực vật được xem 
là không hoàn chỉnh do thiếu một 
hoặc nhiều axit amin thiết yếu mà cơ 
thể cần.

Một chế độ ăn uống lành mạnh là phải kết hợp đầy đủ 
cả đạm động vật và đạm thực vật với tỷ lệ thích hợp.



6 CẨM NANG AN TOÀN THỰC PHẨM
DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thực phẩm đạt mức an toàn 
không gây hại cho con người là khi chúng không chứa hoặc có 
chứa với hàm lượng ở mức chấp nhận được các chất ô nhiễm hay 
vi sinh vật có hại mà bình thường có thể gây nhiễm độc; hoặc khi 
chúng có chứa bất kỳ chất nào khác có thể khiến thực phẩm trở 
nên có hại cho sức khỏe.

Nói cách khác, thực phẩm an toàn là loại thực phẩm cung cấp 
các chất dinh dưỡng phù hợp, thiết yếu mà không gây hại cho 
sức khỏe của người sử dụng do bị nhiễm hóa chất, vi sinh vật gây 
bệnh, ký sinh trùng hay do các mối nguy vật lý gây ra.

Thực phẩm bẩn và thực phẩm không an toàn có phải là hai khái 
niệm đồng nhất?

Thực phẩm bẩn:
Chủ yếu là nói về quá trình sản 
xuất, chế biến và phân phối thực 
phẩm không đảm bảo vệ sinh. 
Chỉ cần cải thiện điều kiện vệ 
sinh là có thể giải quyết được 
vấn đề thực phẩm bẩn.

Thực phẩm không an toàn: 
Là khái niệm rộng hơn, liên quan 
đến việc các hóa chất độc hại 
hoặc vi sinh vật gây bệnh có mặt 
trong thực phẩm ở một lượng 
lớn đủ để gây hại cho sức khỏe 
của NTD. Không thể giải quyết 
vấn đề thực phẩm không an 
toàn chỉ bằng việc cải thiện điều 
kiện vệ sinh, vì ngay từ khâu 
nguyên liệu đầu vào trong thực 
phẩm đã chứa các yếu tố không 
an toàn.

2. Thế nào là thực phẩm hữu cơ?

Sử dụng thực phẩm hữu cơ đã và đang trở thành lựa chọn của 
nhiều NTD, đặc biệt ở các khu đô thị. Vậy thực phẩm hữu cơ là gì 
và nó khác với thực phẩm thông thường ở điểm nào?
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“Hữu cơ” là khái niệm dùng để chỉ các thực phẩm được nuôi, trồng, 
bảo quản và chế biến mà không sử dụng:

-  Hóa chất (thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, phụ gia thực phẩm 
nhân tạo, …);

- Hóc môn kích thích tăng trưởng;

- Kháng sinh hoặc sinh vật biến đổi gen.

Thực phẩm hữu cơ đa dạng từ thực phẩm tươi như: Cá, thịt, trứng, 
rau, sữa cho đến các thực phẩm chế biến sẵn như: Bánh, kẹo, bột 
ngũ cốc, v.v.

Thực phẩm hữu cơ có ưu điểm:

- Hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn;

- Nồng độ Nitrat thấp hơn;

- Sữa, thịt hữu cơ chứa các axit béo có lợi cao hơn.
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Rau, quả hữu cơ phải được dán nhãn có tem truy xuất nguồn 
gốc, qua đó NTD biết được nguồn gốc sản phẩm, phương pháp 
canh tác chúng. Rau, quả hữu cơ ngày càng phổ biến trên thị 
trường và chiếm được lòng tin và sự lựa chọn của NTD.

Tại Việt Nam, hiện đang có nhãn PGS đi 
kèm theo chữ HỮU CƠ (Organic) hay AN 
TOÀN (Safe) cùng những hình ảnh đặc 
trưng của logo để nhận diện.

PGS: Hệ thống đảm bảo có sự tham gia, 
được Liên đoàn các phong trào nông 
nghiệp hữu cơ thế giới (IFOAM) đưa vào 
ứng dụng trong sản xuất hữu cơ.

Khi các sản phẩm gắn tem có mã QR 
cùng lô gô PGS có nghĩa chúng được 
kiểm tra, giám sát và công nhận  bởi 
Hệ thống PGS. PGS Việt Nam đã được 
IFOAM công nhận, hoạt động trực thuộc 
Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Nhận diện thực phẩm hữu cơ trên thị trường qua nhãn sản phẩm

Các nhãn hiệu hữu cơ thông dụng trên thế giới
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3. Thực phẩm biến đổi gen là gì?

Thực phẩm biến đổi gen (GMF) là thực phẩm có một hoặc nhiều 
thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen.

Tại sao lại xuất hiện thực phẩm biến đổi gen?

Thực phẩm biến đổi gen được sản xuất, chế biến từ sinh vật biến 
đổi gen. Sinh vật biến đổi gen có một số lợi ích và nguy cơ sau:

Lợi ích:
-  Tạo ra được các cây trồng có đặc tính ưu việt như: Tăng khả năng 

chịu hạn, kháng các loại bệnh;
- Tạo ra các cây trồng năng suất cao, màu sắc, kích thước bắt mắt…

Có quan điểm về nguy cơ của thực phẩm biến đổi gen:
- Tăng nguy cơ dị ứng;
- Gây nhờn kháng sinh;
- Gây độc cho cơ thể.

Ngô Đậu nành Dầu hạt bông Đu đủ Gạo vàng

Dầu hạt cải Khoai tây Cà chua Bí Củ cải đường

10 loại thực phẩm GMF phổ biến nhất gồm: Ngô, đậu nành, bông, đu đủ, 
gạo vàng, dầu hạt nho, khoai tây, cà chua, thực phẩm từ sữa, hạt đậu.
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Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định về việc bắt buộc ghi rõ 
trên nhãn hàng hóa cụm từ “thực phẩm biến đổi gen” bằng tiếng 
Việt. Theo đó, các loại thực phẩm có ít nhất 1 thành phần nguyên 
liệu biến đổi gen chiếm >5% tổng nguyên liệu đầu vào phải ghi 
trên nhãn hàng hóa cụm từ “thực phẩm biến đổi gen”. Khi mua 
thực phẩm người tiêu dùng cần đọc kỹ thông tin cảnh báo về 
GMF trên nhãn để lựa chọn.

4. Thực phẩm chay

Tiêu dùng thực phẩm thuần thực 
vật hay còn gọi là ăn chay đã và 
đang được nhiều người tiêu dùng 
ưa chuộng, coi như một biện pháp 
giúp duy trì sức khỏe và vóc dáng.
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Các thực phẩm từ thực vật (nấm, 
hạt), thịt làm từ thực vật đang có 
xu hướng ngày càng tăng trên 
thị trường thực phẩm thế giới. 
Các dấu hiệu chỉ dẫn được quy 
ước như sau:

-  Màu xanh lá cây: Thực phẩm 
hoàn toàn từ các thành phần 
thực vật;

-  Màu đỏ: Sản phẩm chứa các 
thành phần thịt động vật;

-  Màu nâu: Sản phẩm có thể chứa 
trứng.

Tại sao ngày càng có nhiều người dùng thực phẩm chay?

-  Thực phẩm chay có hàm lượng cholesterol và chất béo thấp lại 
giàu chất xơ và vitamin;

-  Sản phẩm thịt ngày càng bị cáo buộc sử dụng nhiều kháng 
sinh, hóc môn và tăng trọng trong quá trình nuôi;

-  Ý thức bảo vệ môi trường, sống gần gũi với thiên nhiên cây cỏ 
ngày càng gia tăng ở giới trẻ;

- Ngoài ra, ăn chay còn do tín ngưỡng, tôn giáo.

NTD dễ dàng nhận diện các thực phẩm chay bao gói sẵn trong 
nước do đều ghi bằng tiếng Việt trên nhãn sản phẩm.

Đối với sản phẩm nhập khẩu, thông thường trên nhãn thực phẩm, 
vòng tròn màu xanh là thể hiện thực phẩm chay và hình tròn màu 
đỏ/hoặc nâu là thể hiện không phải thực phẩm chay.
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5. Thực phẩm chế biến sẵn

Trong đời sống hiện đại ngày nay, thực phẩm chế biến sẵn ngày 
càng trở nên phổ biến, được tiêu dùng rộng rãi và trở thành lựa 
chọn của nhiều NTD, đặc biệt là những người bận rộn và/ hoặc 
không yêu thích việc nấu nướng.

Tuy nhiên, thực phẩm chế biến sẵn có tốt cho sức khỏe của NTD 
hay không thì còn tùy thuộc rất nhiều vào cách thức lựa chọn và 
sử dụng của NTD. Bảng dưới đây giúp phân tích hai mặt lợi ích và 
nguy cơ đối với sức khoẻ, của loại thực phẩm này.

Thực phẩm chế biến sẵn

Lợi ích Nguy cơ

 9 Dễ sử dụng, thời gian bảo quản 
dài.

 9 Tiện lợi và có thể mua tích trữ số 
lượng nhiều.

 9 Tiết kiệm thời gian mua sắm và 
chế biến.

 9 Thực phẩm chế biến sẵn thường 
sử dụng hóa chất bảo quản để 
giữ thực phẩm được lâu, nhưng 
không tốt cho sức khỏe.

 9 Thực phẩm chế biến sẵn bị giảm 
giá trị dinh dưỡng do quá trình 
gia nhiệt.

 9 Người tiêu dùng hay mắc lỗi sử 
dụng thực phẩm chế biến sẵn 
như để quá hạn hoặc bảo quản 
không đúng cách như hướng 
dẫn.

Không nhất thiết phải loại bỏ thực phẩm chế biến ra khỏi danh sách tiêu 
dùng, tuy nhiên cần biết lựa chọn và sử dụng đúng cách các thực phẩm 
này nhằm giảm thiểu các nguy cơ nói trên, cụ thể là:

 9 Xem kỹ các thành phần được sử dụng và hàm lượng dinh dưỡng của 
thực phẩm.

 9 Hãy sử dụng nhiều hơn những thực phẩm giàu protein, vitamin và muối 
khoáng, cũng như chất xơ. Giảm sử dụng nhiều đường, muối và chất béo.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý
Nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030,
Bộ Y tế đã ban hành 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020.

Ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm

Đảm bảo đủ 4 nhóm:

Phối hợp thức ăn nguồn đạm động vật và thực vật

Ăn phối hợp dầu thực vật
và mỡ động vật hợp lý

Không ăn mặn

Ăn rau quả hàng ngày

Đảm bảo an toàn vệ sinh
trong lựa chọn, chế biến
và bảo quản thực phẩm

Uống đủ nước hàng ngày

Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh,
bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu,
ăn bổ sung hợp lý và tiếp tục
cho bú mẹ đến 24 tháng

Sử dụng sữa và các sản phẩm của sữa
phù hợp với từng lứa tuổi

Tăng cường hoạt động thể lực,
duy trì cân nặng hợp lý

Không
hút thuốc

Hạn chế uống rượu bia,
nước có ga và 

ăn, uống đồ ngọt

Nên ăn

Nên ăn vừng, lạc

Nên ăn:

Tinh bột

Tôm, cua, cá Các loại đậu đỗ

Vitamin,
muối khoáng

Chất đạm Chất béo

MUỐI IỐT

+
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B. BỆNH TỪ THỰC PHẨM

1. Các bệnh truyền qua thực phẩm

Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị 
nhiễm tác nhân gây bệnh.

Các loại bệnh từ thực phẩm có nguyên nhân liên quan đến thực 
phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh, bị nhiễm độc tố sinh học, hóa 
học từ các vùng nuôi, trồng hoặc đánh bắt; từ điều kiện bảo quản, 
chế biến, vận chuyển không hợp vệ sinh.

Bệnh truyền qua thực phẩm có thể là bệnh tiêu chảy, bệnh nhược 
cơ, bệnh viêm màng não... Nhiễm độc hoá học có thể gây ngộ độc 
cấp tính hay các bệnh mãn tính như ung thư. Bệnh truyền qua 
thực phẩm nghiêm trọng có thể gây tàn tật suốt đời hay tử vong.

2. Các dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp và nguyên nhân

Ngộ độc thực phẩm là việc NTD bị bệnh do đã ăn, uống phải 
những thực phẩm nhiễm độc.
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Bảng dưới đây sẽ chỉ ra: Những vi khuẩn, vi rút và các tác nhân 
khác gây nhiễm độc thực phẩm; loại thực phẩm nào thường bị 
nhiễm các tác nhân này; các biểu hiện/tác hại khi bị nhiễm các tác 
nhân gây bệnh.

Tác nhân gây bệnh Loại thực phẩm thường bị 
nhiễm

Tác hại/biểu hiện bệnh

Vi khuẩn Samonella Trứng, thịt gia cầm và các 
sản phẩm có nguồn gốc từ 

động vật

Gây đau đầu, buồn nôn, nôn 
mửa, đau bụng, tiêu chảy và 
sốt

Vi khuẩn 
Campylobacter

Sữa tươi, thịt gia súc, gia 
cầm tươi, không được nấu 

chín; và nước uống.

Vi khuẩn 
Enterohemorrhagic 

Escherichia coli

Sữa chưa tiệt trùng, thịt 
chưa nấu chín và rau quả 

tươi

Vi khuẩn Listeria
Sữa chưa tiệt trùng và một 
số thức ăn nhanh bảo quản 

lạnh khác

Gây sảy thai ở phụ nữ mang 
bầu và đột tử ở trẻ sơ sinh. 
Được xem là tác nhân gây 
bệnh đáng sợ nhất

Vi khuẩn Vibro 
cholerae

Gạo, rau, quả và các loại 
hải sản

Gây đau bụng, buồn nôn 
và đi ngoài phân lỏng toàn 
nước, gây mất nước, có thể 
tử vong

Norovirut

-  Hải sản tươi không được 
nấu chín hoặc các sản 
phẩm tươi bị bội nhiễm.

-  Người chế biến thực phẩm 
bị nhiễm virut.

Buồn nôn, nôn mửa, đau 
bụng, đi ngoài phân lỏng, 
đau cơ bắp, sốt cao

Các loại độc tố tự 
nhiên

Cá nóc Gây ngộ độc thần kinh

Họ cá ngừ
Các con cá thuộc họ cá ngừ 
bị ươn gây dị ứng mẩn ngứa

Các loại nấm độc Gây ngộ độc thần kinh

Ngũ cốc bị mốc (chứa 
aflatoxin)

Ảnh hưởng đến hệ thống 
miễn dịch và sự phát triển 
bình thường thậm chí gây 
ung thư
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Tác nhân gây bệnh Loại thực phẩm thường bị 
nhiễm

Tác hại/biểu hiện bệnh

Chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy (dioxin 

và polychlorinated 
biphenyls)

Tích lũy trong môi trường, 
sinh vật hoặc con người

Có độc tính cao và có thể 
gây ra các vấn đề liên quan 
đến quá trình sinh trưởng và 
phát triển, gây tổn hại đến hệ 
thống miễn dịch, tấn công 
các hóc môn và gây bệnh 
ung thư

Kim loại nặng (chì, 
thủy ngân, asen, 

cadimi)

Do ô nhiễm không khí, 
nước và đất

Gây tổn thương thần kinh và 
thận, gây ung thư

5 dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng:

- Sốt cao (trên 39ºC);

- Tiêu chảy ra máu;

- Nôn thường xuyên;

- Tiêu chảy kéo dài hơn 3 ngày;

- Mất nước, gây ra nhiều biểu hiện như khô miệng và cổ họng, 
chóng mặt.

3. Các bước sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm

Có hai loại NĐTP: Ngộ độc cấp 
tính và ngộ độc mãn tính.

-  Ngộ độc cấp tính xuất hiện 
sau vài phút, vài giờ hoặc 1 - 2 
ngày sau khi ăn, uống. Ngộ độc 
cấp tính sẽ gây ảnh hưởng đến 
thể chất, tinh thần, gây ra hiện 
tượng mệt mỏi, uể oải, mất 
nước, tiêu chảy, bí tiểu hoặc 
có thể dẫn đến tử vong nếu 
không được can thiệp kịp thời.

buồn nôn Nôn mửa chóng mặt 

Đau bụng Sốt

Tiêu chảy
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-  Ngộ độc mãn tính có thể gây ung thư, rối loạn chức năng không 
rõ nguyên nhân, vô sinh hoặc dị tật thai nhi.

Các bước sơ cứu khi gặp ngộ độc cấp tính:

Các bước sơ cứu Đối với người lớn Đối với trẻ em

Bước 1: Gây nôn
Lưu ý: Nếu người bị 
ngộ độc đã hôn mê 
thì không kích thích 
nôn vì dễ gây sặc, 
ngạt thở

Kích thích gây  nôn thức ăn từ 
dạ dày để hạn chế độc tố từ 
thức ăn ngấm vào cơ thể, bằng 
cách:

 9 Rửa sạch tay rồi đặt vào 
cuống lưỡi kích thích gây 
nôn, nôn càng nhiều càng 
tốt;

 9 Đặt người bị ngộ độc nằm 
nghiêng, đầu kê cao để 
tránh thức ăn nôn ra trào 
ngược lại thực quản.

Không nên/khó áp 
dụng biện pháp kích 
thích gây nôn ở trẻ bị 
NĐTP

Bước 2: Nghỉ ngơi và 
uống bù nước

Sau khi nôn và đi ngoài thì cơ 
thể sẽ bị mất nước, cần tiến 
hành bù nước cho người bệnh 
bằng cách cho uống nước 
Oresol hoặc uống nước gạo 
rang.
Lưu ý: Pha Oresol đúng nồng độ 
trong hướng dẫn sử dụng

 9 Pha Oresol ở tỷ lệ 
thích hợp cho trẻ 
uống.

 9 Tuyệt đối không 
cho trẻ uống thuốc 
cầm tiêu chảy.

 9 Chỉ nên cho trẻ ăn 
thức ăn loãng, ít 
chất béo và xơ.

Bước 3: Gọi cấp cứu Dù đã tiến hành sơ cứu ban 
đầu nhưng bệnh nhân vần có 
thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc 
nào. Vậy nên bệnh nhân cần 
đuọc sự trợ giúp của nhân viên 
y tế bằng cách gọi cấp cứu 115 
hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở 
y tế gần nhất.

Đưa ngay trẻ đến cơ 
sở y tế gần nhất.
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4. Người tiêu dùng cần làm gì khi có ngộ độc thực phẩm?
Nếu bạn biết mình/người khác bị ngộ độc thực phẩm hoặc có 
phản ứng dị ứng với thực phẩm đã ăn.
Hãy liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời.
Kịp thời khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực  
phẩm với Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất, cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm để 
tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp.
Hợp tác với cơ quan chức năng điều tra ngộ độc thực phẩm theo 
quy định.

Các bước điều tra ngộ độc thực phẩm được quy định tại Điều 
8 “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” ban hành kèm theo 
Quyết định 39/2006/QĐ-BYT như sau:
Điều tra cá thể bị ngộ độc thực phẩm:
-  Điều tra những người đã ăn bữa ăn X và bữa ăn Y không bị NĐTP. 
- Điều tra thức ăn đã ăn, người ăn và thời gian ăn.
-  Điều tra những thức ăn, số người ăn và không ăn bị NĐTP và 

không bị NĐTP ở bữa ăn X và bữa ăn Y.
- Điều tra bữa ăn nguyên nhân.
- Điều tra thức ăn nguyên nhân.
- Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm.
-  Điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến, nấu nướng 

phục vụ ăn, uống.
- Điều tra các mẫu thức ăn thu hồi để xét nghiệm.
- Điều tra cơ sở.
- Điều tra điều kiện môi trường và dịch bệnh ở địa phương.   

5. Một số giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho người 
tiêu dùng

Người tiêu dùng, đặc biệt là người nội trợ, đóng vai trò quyết định 
trong việc phòng ngừa NĐTP cho mình và người thân xung quanh. 
Để phòng ngừa, NTD nên tìm hiểu và thực hiện10 nguyên tắc về an 
toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) như sau:
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10 NGUYÊN TẮC VÀNG 
              VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày an toàn thực phẩm thế giới được
Liên hợp quốc ấn định vào ngày 7/6
hàng năm. Năm 2020 là năm thứ hai
Việt Nam tổ chức ngày này.

Chọn thực phẩm
tươi an toàn

Nấu chín kỹ 
trước khi ăn

Ăn ngay
sau khi nấu

Bảo quản cẩn thận
thức ăn đã nấu chín

nếu muốn để lâu

Thức ăn chín để lâu
cần đun kỹ lại 

trước khi ăn

Rửa tay sạch
trước khi chế biến

thức ăn

Giữ sạch
các bề mặt

chế biến

Che đậy thức ăn
để tránh bụi,
ruồi nhặng

Sử dụng nguồn
nước sạch an toàn

Không để chung
thức ăn chín

và sống; có dao,
thớt riêng cho

mỗi loại
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C. NHÃN THỰC PHẨM

Việc hiểu và nắm bắt được những thông tin ghi trên nhãn hoặc 
bao bì của sản phẩm không những giúp NTD lựa chọn được đúng 
sản phẩm mình cần tìm mà còn giúp họ lựa chọn những sản 
phẩm đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng và tình hình sức khỏe 
của bản thân.

1. Tên gọi của thực phẩm
Tên gọi là phần được ghi ngay đầu tiên trên nhãn giúp người 
tiêu dùng gọi tên thực 
phẩm.
Tên gọi thường là phần 
được bôi đậm, khổ chữ 
to trên nhãn (ví dụ: Gạo, 
muối, tương ớt, nước 
mắm, nước chấm…).
Đôi khi NTD cũng sẽ 
gặp những cái tên sản 
phẩm đã trở nên quen 
thuộc được Việt hóa 
bằng việc phiên âm từ 
tiếng Latinh, tiếng Hán 
như: Rượu Whisky, Bánh 
Snack, Bánh Pizza, Tàu vị 
yểu, Sủi cảo…
Một số loại thực phẩm sẽ có những tên gọi đi kèm để phản ánh 
đúng tình trạng vật lý của thực phẩm, ví dụ: Mực sấy khô, Cốt dừa 
cô đặc, Thịt lợn xông khói...

2. Thực phẩm ăn liền hay làm sẵn
Khi mua thực phẩm bao gói sẵn NTD sẽ thấy trên nhãn sản phẩm 
ghi dòng chữ  “Ready-to-eat/ăn liền” hoặc “Ready-to-cook/ làm 
sẵn”  Sự khác biệt ở đây là gì?

Sản phẩm được in tên gọi nổi bật trên bao bì 

giúp người NTD nhận diện dễ dàng.
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Ready – To – Eat/ 
Ăn liền: Là thực 
phẩm ở dạng thô 
hoặc đã qua chế 
biến có thể ăn 
ngay mà không 
cần qua bất kỳ hình 
thức chế biến thêm 
nào vẫn đảm bảo 
an toàn thực phẩm.
Ready – To –Cook/ 
làm sẵn: Thực 
phẩm yêu cầu phải 
thêm các bước 
chế biến khác (gia 
nhiệt) trước khi ăn.
Để phòng ngừa 
các nguy cơ có thể 
xảy ra cũng như để 
đảm bảo các vấn 

đề về ATTP, kể cả trên các sản phẩm có dán nhãn “đã nấu chín 
hoàn toàn” thì nhà sản xuất vẫn đưa thêm các hướng dẫn về làm 
nóng thực phẩm. Ví dụ: Xúc xích là sản phẩm đã được nấu chín 
hoàn toàn, tuy nhiên vẫn yêu cầu nướng hoặc hấp trước khi ăn.

3. Cách đọc hiểu các thành phần trên nhãn hoặc bao bì thực 
phẩm

Đọc thành phần ghi trên nhãn thực phẩm đã và đang trở thành 
thói quen của nhiều NTD, quyết định việc họ có mua sản phẩm 
đó hay không.

Mục “thành phần” thường liệt kê tất cả các chất có trong thực 
phẩm, bao gồm cả phụ gia thực phẩm, được sử dụng trong quá 
trình sản xuất, chế biến thực phẩm và có mặt trong thành phẩm 

Trên vỏ hộp một sản phẩm cháo sườn có ghi rất rõ
“Mở ra, dùng ngay” đồng nghĩa với việc sản phẩm  
này có thể ăn luôn mà không cần bất kỳ một khâu  

chế biến thêm nào.
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cho dù chúng có thể ở 
dạng đã bị chuyển hóa.

Các thành phần có trong 
sản phẩm được ghi theo 
thứ tự giảm dần theo tỷ lệ 
khối lượng.

Trên nhãn của sản phẩm 
cũng sẽ liệt kê các thành 
phần có khả năng gây dị 
ứng để NTD có thể chủ 
động phòng tránh nếu 
như họ bị dị ứng với một 
trong số các chất đó.

Nhìn vào thành phần của 1 gói cà phê hòa tan, cho thấy đường chiếm tỷ 
trọng cao nhất, cà phê chiếm tỷ lệ thấp nhất được ghi cuối cùng trong dãy 
liệt kê thành phần.
Như vậy, người ăn kiêng để giảm cân, người có bệnh phải kiêng đường sẽ 
cân nhắc có hay không mua sản phẩm này sau khi đọc kỹ các thành phần.
Tuyên bố “sản phẩm chứa nguyên liệu từ sữa” là khai báo thành phần dị ứng 
để NTD có thể loại trừ không mua nếu biết mình dị ứng với sữa.

Các loại hạt, 

tôm, cua, trứng, 

sữa đứng đầu 

trong danh sách 

dễ gây dị ứng
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4. Công bố thành phần định lượng trên nhãn thực phẩm

Thành phần định lượng là 
khối lượng hoặc thể tích của 
mỗi loại nguyên liệu, kể cả 
chất phụ gia, dùng để sản 
xuất ra hàng hóa đó.

Đôi khi trên nhãn, NTD chỉ 
có thể bắt gặp các thông tin 
về thành phần của sản phẩm 
hoặc thành phần định lượng 
của sản phẩm.

Định lượng được ghi theo đơn vị đo quốc tế (thể tích đối với thực 
phẩm dạng lỏng, và khối lượng tịnh đối với thực phẩm dạng rắn).

5. Phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm (PGTP) là chất được chủ định đưa vào thực 
phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh 
dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. PGTP 
không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất bổ sung vào thực 
phẩm với mục đích tăng thêm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Một cách ghi khác của thành phần định 
lượng, ví dụ: “dịch hạt óc chó và mắc 
ca chiếm 60%”, như vậy sản phẩm sữa 
hạt này không phải là sữa hạt nguyên 
chất 100% mà còn các thành phần nhũ 
tương khác (có thể là nước hoặc sữa).
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PHỤ GIA THỰC PHẨM GỒM 23 NHÓM CHẤT SAU:

1. Nhóm chất làm ẩm
2. Nhóm chất tạo xốp
3. Nhóm chất chống đông vón
4. Nhóm chất giữ màu
5. Nhóm chất chống oxy hóa
6. Nhóm chất chống tạo bọt
7. Nhóm chất ngọt tổng hợp
8. Nhóm chất làm rắn chắc
9. Nhóm phẩm màu
10.  Nhóm chất điều chỉnh độ acid
11. Nhóm chất ổn định
12. Nhóm chất tạo phức kim loại

13. Nhóm chất xử lý bột
14. Nhóm chất độn
15. Nhóm chất khí đẩy
16. Nhóm chế phẩm tinh bột
17. Nhóm Enzym
18. Nhóm chất làm bóng
19. Nhóm chất làm dày
20. Nhóm chất nhũ hóa
21. Nhóm chất tạo bọt
22. Nhóm chất điều vị
23. Nhóm chất bảo quản
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Nếu sử dụng đúng loại, đúng liều lượng, các PGTP có tác dụng 
tích cực trong việc tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và 
khẩu vị của người tiêu dùng; giữ được chất lượng toàn vẹn của 
thực phẩm cho tới khi sử dụng.

Tuy nhiên, khi dùng không đúng liều lượng, chủng loại, nhất 
là việc lạm dụng những phụ gia không cho phép dùng trong 
thực phẩm, có thể gây ngộ độc cấp tính. Nếu dùng liều lượng 
nhỏ nhưng thường xuyên, liên tục có thể gây ngộ độc mãn tính 
như ăn không ngon, giảm cân, tiêu chảy, rụng tóc, suy thận mạn 
tính, da xanh xao, động kinh, trí tuệ giảm sút, có nguy cơ hình 
thành khối u, ung thư, đột biến gen, gây quái thai cho thai nhi… 
Một số nhóm ký hiệu chất phụ gia theo quy định của Liên 
minh Châu Âu (EU) và Codex

Phân loại nhóm phụ gia thực phẩm của EU và Codex
(Mã E hoặc INS)

E100/INS100-E199/INS199 Phẩm màu

E200/INS200-E299/INS299 Chất bảo quản

E300/INS300-E399/INS399 Chất chống oxy hóa và điều chỉnh độ chua

E400/INS400-E499/INS499 Chất làm đặc, chất ổn định, chất nhũ hóa

E500/INS500-E599/INS599 Chất điều chỉnh độ chua, chất chống vón

E600/INS600-E699/INS699 Chất điều vị

E900/INS900-E999/INS999 Chất bao bề mặt, khí và chất tạo vị ngọt

E1000/INS1000-E1550/INS1550 Các hóa chất bổ sung

Quốc gia áp dụng mã số E gồm: Liên minh Châu Âu, Úc, Newzealand, Israel, 
Bắc Mỹ và Canada.

Mã số INS được áp dụng rộng rãi ở những nước còn lại trên thế giới.
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Một số loại phụ gia được sử dụng phổ biến trong thực phẩm 
và tác động của chúng tới sức khỏe người tiêu dùng

Tên phụ gia Tác dụng Ảnh hưởng

Hương liệu 
tổng hợp

• Giúp sản phẩm đã qua chế 
biến có được mùi vị giống 
tự nhiên.

• Tiết kiệm chi phí cho nhà 
sản xuất vì giá thành rẻ.

Hương liệu tổng hợp có thể gây 
dị ứng, tác động đến tuyến giáp, 
enzyme. Các chất này là nguyên 
nhân gây ra chứng đau đầu, chóng 
mặt, mệt mỏi, rối loại đường tiêu hóa. 
Carvacrol (hương oregano) có liên 
quan đến các vấn đề về hô hấp, tuần 
hoàn và suy tim. Cinnamyl formate 
(hương quế) có thể gây kích ứng da, 
đường tiêu hóa, ảnh hưởng thận và 
gây ung thư ruột.

Phẩm màu 
nhân tạo

• Giúp thực phẩm có màu bắt 
mắt và hấp dẫn hơn.

• Bền màu và giá thành rẻ hơn 
so với phẩm màu tự nhiên.

Không có bất kì giá trị dinh dưỡng nào.
Các hóa chất này có nguy cơ gây tăng 
động ở trẻ em, dị ứng, tăng sinh các 
khối u đẩy nhanh quá trình ung thư.

Aspatam 
(APM) chất 

tạo ngọt 

• Có vị gọt gấp 200 lần so với 
đường.

• Sử dụng APM giúp thực 
phẩm giảm lượng lớn calo, 
đáp ứng nhu cầu của người 
ăn kiêng.

APM dễ bị phân huỷ bởi nhiệt nên 
không sử dụng cho thực phẩm 
nướng hoặc chế biến ở nhiệt độ cao.
APM khi phân huỷ sẽ tạo thành 
Methanol, sử dụng lâu dài sẽ gây 
nhiễm độc cho cơ thể.

Astaxanthin

• Là một sắc tố màu đỏ thuộc 
nhóm carotenoid có khả 
năng chống oxy hoá, cải 
thiện hệ thống miễn dịch.

• Là một hoá chất công 
nghiệp có lợi cho con người 
nếu sử dụng một lượng 
thích hợp.

Sử dụng quá liều lượng dễ gây đau 
dạ dày, tăng nhu động ruột, đi đại 
tiện phân có màu đỏ.

Acid benzoic 
và Sodium 
benzoate

• Là chất phụ gia phổ biến 
cho thực phẩm và đồ uống, 
có khả năng diệt hoặc ức 
chế vi khuẩn và nấm.

Với nồng độ cao, acid bezoic gây kích 
ứng da, phổi và đường tiêu hoá.
Sodium benzoate gây dị ứng, khi gặp 
Vitamin C tạo ra benzen – là một tác 
nhân gây ung thư.



Butylated 
ydroxyanisole 

(BHA) và 
Butylated 

• BHA và BHT là các hợp chất 
phenolic được thêm vào 
thực phẩm để bảo quản 
chất béo và dầu, giữ cho 
thực phẩm không bị ôi thiu.

• BHA có tác dụng khử nấm 
men, được tìm thấy trong 
các sản phẩm bơ, thịt, bia, 
kẹo cao su, bánh nướng…

• BHT dùng để bảo quản 
hương vị và màu sắc của 
thực phẩm.

Đến nay vẫn chưa có có nghiên cứu 
nào chứng minh được tác dụng có lợi 
hay có hại của BHA và BHT đến sức 
khoẻ người tiêu dùng.

Chất nhũ hoá

• Có khả năng cải thiện kết 
cấu, kéo dài hạn sử dụng 
của sản phẩm.

• Chất nhũ hóa được điều 
chế từ chất béo thực vật, 
glycerol và acid hữu cơ.

• Sử dụng nhiều trong các 
loại bơ và nước sốt.

Làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về 
hội chứng chuyển hoá (béo phì, tiểu 
đường, tim mạch) và viêm đường 
ruột.

High-Fructose 
Corn Syrup 

(HFCS)

• HFCS là siro ngô có đường 
fructose, dùng thay thế 
đường trắng.

• Giá thành rẻ.
• Giúp duy trì độ ngọt của 

thực phẩm.

Sử dụng quá nhiều HFCS sẽ gây ra 
các bệnh béo phì, tiểu đường tuýp 2, 
tim mạch và gan nhiễm mỡ.
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6. Các lưu ý chất có khả năng gây dị ứng ghi trên nhãn hoặc 
bao bì sản phẩm

Chất gây dị ứng tuy không phải là chất độc nhưng có khả năng 
gây tử vong ở người, do vậy việc liệt kê các thành phần có khả 
năng gây dị ứng trên nhãn thực phẩm là điều bắt buộc.

Tám (8) loại thực phẩm bắt buộc phải ghi trên nhãn có khả năng 
gây dị ứng là: Sữa, trứng, đậu phộng, các loại hạt, bột mì, đậu 
nành, cá, các loài giáp xác.  Ngoài ra còn có các hương liệu, phẩm 
màu, phụ gia sản xuất từ 8 loại thực phẩm trên.
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Ở Mỹ có 2% người lớn và 5% 
trẻ em bị dị ứng thực phẩm. 
Hàng năm có khoảng 30.000 
người đi cấp cứu và 150 
người tử vong vì vấn đề dị 
ứng thực phẩm

Chất gây dị ứng trên nhãn hoặc bao bì thường được ghi bằng 1 
trong 3 cách sau:

-  Ghi theo tên gọi thông thường của thực phẩm (ví dụ: Đậu phộng, 
sữa…);

-  Thành phần dị ứng ghi trong ngoặc đơn với tên thông thường (ví 
dụ: Chất phụ gia chiết xuất từ trứng);

-  Tách riêng và dùng từ  “có chứa” (ví dụ: Sản phẩm này có chứa 
dịch chiết xuất từ đậu phộng).

Riêng đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ: Trai, sò, điệp…; rau củ quả 
còn nguyên trái; dầu tinh luyện; hoặc do vô ý nhiễm chéo trong 
sản xuất… thì được miễn ghi nhãn dị ứng thực phẩm. 
7. Hạn sử dụng của sản phẩm
Bên cạnh các thông tin về thành phần thì hạn sử dụng của sản 
phẩm là một trong những thông tin quan trọng mà NTD cần đọc 
trên nhãn của sản phẩm.
Trên nhãn sản phẩm bắt buộc phải có thông tin sau:
-  Ngày sản xuất (Manufacturing Date) của sản phẩm là mốc thời 

gian hoàn thành sản xuất, chế biến, lắp ráp, đóng chai, đóng gói 
hoặc các hình thức khác để hoàn thiện công đoạn cuối cùng của 
sản phẩm đó; 

-  Thời hạn sử dụng là khoảng thời gian mà thực phẩm vẫn giữ 
được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo 
quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thời 
hạn sử dụng của sản phẩm thường được ghi trên nhãn theo một 
trong những cách sau: 
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Hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày (Expiry date): Là mốc thời 
gian mà quá mốc thời gian đó sản phẩm không được phép bán 
ra thị trường;
Hạn sử dụng tốt nhất (Best before): Là mốc thời gian, dưới các 
điều kiện bảo quản được công bố trên nhãn, mà sản phẩm vẫn 
duy trì được đầy đủ chất lượng vốn có của nó.
8. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm
Đây cũng là một phần thông tin quan trọng trên nhãn thực phẩm 
mà NTD cần quan tâm, vì nó quyết định tình trạng của thực phẩm 
sau khi đã được mở ra sử dụng.
Gồm những thông tin sau:
- Đối tượng, mục đích sử dụng; 

Phần hướng dẫn bảo quản 
sản phẩm luôn được ghi ở 
phần cuối của nhãn

Năm 2017, Cà phê 
Wake-up của Vinacafe 
bị thu hồi khẩn cấp tại 
Mỹ vì không dán nhãn 
phụ có ghi “chứa chất 
gây dị ứng từ sữa” 
khi lưu hành tại thị 
trường này.

- Cách dùng, cách chế biến;
-   Các điều kiện về bảo quản thực 

phẩm (ví dụ: Bảo quản lạnh sau khi 
mở hộp và dùng trong vòng 3 ngày).
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D. THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRÊN NHÃN/BAO BÌ THỰC PHẨM

1. Tầm quan trọng của việc hiểu rõ các thông tin dinh dưỡng 
trên nhãn/bao bì sản phẩm
Người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trước khi quyết 
định mua sản phẩm, bởi vì:
Đọc nhãn người tiêu dùng sẽ biết được lượng calo và chất dinh 
dưỡng có trong mỗi khẩu phần ăn/uống, từ đó so sánh và lựa 
chọn sản phẩm phù hợp và an toàn cho mình.
Chất dinh dưỡng được thể hiện trên nhãn thường bao gồm: Chất 
béo, chất đạm,bột/đường, vitamin và khoáng chất. Tùy theo chế 
độ ăn uống và tình trạng cơ thể, NTD có thể tính toán các thông 
số để đảm bảo vừa cung cấp đủ năng lượng, vừa hạn chế các 
nguy cơ về sức khỏe (tham khảo Tháp dinh dưỡng cân đối dưới 
đây để lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý cho mỗi người)

10kg

12kg
lương
thực

Ăn đủ
Quả chín
theo khả năng

2.5  kg cá, thủy sản
1.5 kg thịt
2 kg đậu phụ Ăn vừa phải

600 gr dầu, mỡ
vừng, lạc Ăn có mức độ

500 gr đường Ăn ít

Dưới 180 gr muối Ăn hạn chế

Ăn đủ10kg rau

Ăn đủ

Muối

Đường

THÁP DINH DƯỠNG CÂN ĐỐI
(Trung bình cho 1 người trưởng thành trong 1 tháng)

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của Sức khỏe
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Hướng dẫn cách đọc một bảng thông tin dinh dưỡng hoàn chỉnh

2. Quy định dán nhãn dinh dưỡng (tự nguyện và bắt buộc)

Trên nhãn của sản phẩm có thể sẽ không liệt kê được hết các 
thành phần dinh dưỡng của sản phẩm, do:

- Bao bì sản phẩm nhỏ, không có đủ khoảng trống để ghi;

-  Nhà sản xuất không muốn ghi những thông tin có thể không có 
lợi với một số người đã có những bệnh nền cần hạn chế chất đó.
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Quy định dán nhãn dinh dưỡng:

Quy định dán nhãn Thành phần dinh dưỡng

Bắt buộc Calo, chất đạm, chất béo, đường bột, 

natri (quy ra tương đương muối)

Tự nguyện nhưng khuyến khích Chất béo bão hòa, chất xơ

Khuyến khích Axit béo n-3, axit béo n-6, cholesterol, 

vitamin và khoáng chất.

3. Công bố dinh dưỡng
Người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm được quảng 
cáo có nhiều giá trị dinh dưỡng như protein, lipid, carbohydrat 
cũng như các vitamin và khoáng chất, bên cạnh giá trị năng lượng 
do sản phẩm mang lại.
Có 2 loại công bố dinh dưỡng:
-  Công bố về hàm lượng 

chất dinh dưỡng: Là mô 
tả về mức độ chất dinh 
dưỡng trong thực phẩm 
đó. Ví dụ: “ hàm lượng 
chất xơ cao, hàm lượng  
mỡ thấp” hay  công bố 
nguồn gốc  can xi trong 
thực phẩm;

-  Công bố so sánh chất 
dinh dưỡng: Là so sánh 
mức độ chất dinh dưỡng

hoặc giá trị năng lượng của 
hai hay nhiều thực phẩm 
trở lên, ví dụ: “cao hơn”, 
“thấp hơn”.

Các thông tin về dinh dưỡng trong một sản 
phẩm sữa non, với những thông tin này, 
NTD tin rằng sữa non “tốt hơn” cho trẻ nhỏ.
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4. Thông tin dinh dưỡng ở mặt trước của sản phẩm
Người tiêu dùng thường sẽ chú ý đến các thông tin về dinh dưỡng 
ngay khi cầm sản phẩm lên, thay vì đọc các thông tin chi tiết ở 
mặt sau của sản phẩm.
Căn cứ vào thói quen đó, các nhà sản xuất cũng chú trọng tới 
các thông tin ghi 
ngay mặt trước của 
vỏ hộp:
Thường là những 
thông tin đơn giản và 
nhấn mạnh nhất về 
dinh dưỡng hoặc các 
đặc tính nổi trội của 
sản phẩm;
Thu hút sự chú ý của 
người tiêu dùng khi 
quyết định lựa chọn 
sản phẩm an toàn 
cho sức khỏe;
Nhà sản xuất cũng 
phải chú ý đến các 
công thức cũng như 
thúc đẩy việc sản xuất 
ra các thực phẩm lành mạnh.
Vì vậy, người tiêu dùng cần chú ý đọc cả các thông tin ở nhãn mặt 
sau sản phẩm.

5. Các khuyến cáo về sức khỏe
Người tiêu dùng đặc biệt dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo 
về sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe.
Các khuyến cáo sức khỏe là sự miêu tả mang tính chất tuyên bố 
về sự liên quan giữa một thực phẩm hay một thành phần có trong 
thực phẩm đó đối với sức khỏe NTD.

Một sản phẩm sữa được biết đến là sản phẩm giúp 
xương chắc khỏe nên trên vỏ trước của hộp sữa 
các thông tin về “Canxi”, “Xương” được nhà sản 
xuất đặc biệt nhấn mạnh.
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Tuyên bố các khuyến cáo về sức khỏe thường được dựa trên 
những kết quả nghiên cứu khoa học. Ví dụ “Can-xi giúp hỗ trợ xây 
dựng một hệ xương chắc khỏe” .
Công bố chức năng dinh dưỡng: Mô tả vai trò sinh lý của chất 
dinh dưỡng đối với sự trưởng thành, phát triển cơ thể. Ví dụ: “3g 
chất xơ hòa tan từ khẩu phần ăn hàng ngày ít chất béo bão hòa 
và cholesterol có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi 
khẩu phần cốm này chứa 2g”.
Trên nhãn thực phẩm cũng sẽ có các hướng dẫn về ăn kiêng dựa 
trên cơ sở được khuyến cáo bởi các cơ quan chức năng.
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E. TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Chứng nhận Tiêu chuẩn HACCP về An toàn thực phẩm
An toàn thực phẩm đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu 
của mọi tầng lớp NTD, do vậy, các nhà sản xuất thực phẩm, để tồn 
tại và phát triển bền vững, đặc biệt coi trọng việc áp dụng các hệ 
thống quản lý chất lượng. HACCP được xem là một xu hướng lựa 
chọn phổ biến được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới nói chung 
và Việt Nam nói riêng.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống 
quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo ATTP thông qua 
nhận biết các mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và 
kiểm soát tại các điểm tới hạn giúp giảm thiểu tối đa rủi ro về 
ATTP.
HACCP trở nên quan trọng vì nó giúp kiểm soát mọi mối nguy 
tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất thực phẩm, như: Tác nhân 
gây ô nhiễm sinh học, hóa học, vật lý…từ đó nhà sản xuất có thể 
đảm bảo rằng sản phẩm của họ an toàn cho NTD.
Người tiêu dùng ngày nay cũng sẽ dễ dàng tìm thấy những sản 
phẩm thực phẩm có in dòng chữ “sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000”. 
ISO 22000 (Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm) là bộ tiêu chuẩn 
kết hợp ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng của Tổ chức Tiêu 
chuẩn Quốc tế) và HACCP, do vậy có chứng nhận ISO 22000 thì 
đồng nghĩa sản phẩm đó đã đạt chuẩn HACCP và ISO 9001.
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2. Sự khác nhau giữa VietGAP và GlobalGAP

Người tiêu dùng ngày nay không còn xa lạ với những thông tin/
quảng cáo sản phẩm đạt chuẩn VietGAP hay GlobalGAP, song 
không phải ai cũng hiểu rõ VietGAP hay GlobalGAP là gì và sự 
khác biệt giữa hai chứng nhận này.

Người tiêu dùng nên tìm đến các cửa hàng có uy tín như siêu thị 
để tìm mua các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP vì 
sức khỏe của mình và những người xung quanh.
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3. Chứng nhận FDA trên sản phẩm

Người tiêu dùng ngày nay đã quen với cụm từ “sản phẩm được 
FDA chứng nhận và cấp phép” như một minh chứng đó là sản  
phẩm an toàn.

FDA là ai? Tại sao chứng nhận do FDA cung cấp lại có uy tín?

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA chịu trách 
nhiệm về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các quy định  
về giám sát an toàn thực phẩm.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch, FDA là  
một chứng nhận quan trọng và đắt giá mà bất cứ lĩnh vực thuộc 
ngành thực phẩm, dược phẩm nào cũng muốn đạt được.

Nhiều vùng chuyên canh nông sản 
đặc sản của Việt Nam ngày nay đạt 
tiêu chuẩn GlobalGAP để hướng 
đến xuất khẩu  

Hiện nay không khó tìm những quầy 
hàng nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP 
trong các chuỗi siêu thị và cửa hàng uy 
tín 
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Mẫu giấy chứng nhận FDA Hoa Kỳ. 
Mẫu chứng nhận này thường đi kèm 
với các sản phẩm nhập khẩu bày bán 
tại thị trường Việt Nam hoặc các sản 
phẩm nông sản của Việt Nam xuất ra 
thị trường nước ngoài, đặc biệt là Mỹ.

Mẫu giấy chứng nhận ATTP do cơ 
quan chức năng của Việt Nam cấp. 
NTD dễ dàng nhận thấy nhiều quán 
ăn, chuỗi cửa hàng thực phẩm có treo 
các chứng nhận này cho từng loại mặt 
hàng nhất định nhằm chứng minh sản 
phẩm mà họ đang kinh doanh đáp 
ứng các yêu cầu về ATTP.

Những thực phẩm đã được 
dán nhãn có giấy chứng 
nhận FDA đồng nghĩa là an 
toàn, lành mạnh và dán nhãn 
đúng quy cách. Giấy chứng 
nhận FDA sẽ bảo đảm về chất 
lượng và an toàn thực phẩm 
cho người sử dụng.

Đối với thực phẩm chỉ sản xuất và lưu thông ở thị trường trong 
nước, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế là những cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP.
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4. Nhãn môi trường trên sản phẩm

Người tiêu dùng ngày càng thể hiện trách nhiệm xã hội khi lựa 
chọn những sản phẩm xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Tại Việt Nam, nhãn sinh thái được biết đến với tên gọi là nhãn 
Xanh hay nhãn Môi trường.
Nhãn Xanh hoặc 
nhãn Môi trường 
trên sản phẩm cho 
NTD biết được đó là 
những thực phẩm 
thân thiện với môi 
trường, cụ thể:
-  Thực phẩm được 

nuôi, trồng, chế biến 
trong điều kiện tự 
nhiên hoặc được 
thực hiện mà không 
ảnh hưởng xấu 
đến môi trường tự 
nhiên hoặc việc suy 
giảm các chỉ số môi 
trường nằm trong 
các giá trị giới hạn cho phép;

-  Chất liệu bao gói sản phẩm dễ phân hủy, không gây hại cho môi 
trường tự nhiên;

-  Sản phẩm sẽ phân hủy nhanh chóng và tự phát trong môi trường 
tự nhiên. 

Tại nhiều cửa hàng và siêu thị đã có các quầy 
“sản phẩm thân thiện với môi trường”, chủ 
yếu là sử dụng các chất liệu đóng gói dễ phân 
hủy, không làm ảnh hưởng tới môi trường. Tuy 
nhiên giá thành sản phẩm còn khá cao nên 
nhiều NTD còn e ngại khi chi trả cho những sản 
phẩm này.
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5. Nhãn tái sử dụng là gì?
Biểu tượng tái chế ngày càng xuất 
hiện phổ biến trên bao bì của các mặt 
hàng thực phẩm, đặc biệt là trên thực 
phẩm chế biến sẵn giúp cho NTD biết 
được liệu thực phẩm mình đang sử 
dụng sẽ có thể được tái chế một phần 
hay toàn bộ hay không.
Lưu ý: Không phải trên bất kỳ vỏ bao 
bì nào cũng có nhãn tái chế nhưng 
điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể tái chế nó!
Ý nghĩa của việc tái chế:
- Giảm lượng rác thải phải xử lý tại bãi rác;
-  Giảm lượng tiêu thụ năng lượng (Ví dụ: Sử dụng bột giấy tái chế 

tốn ít năng lượng hơn sử dụng nguyên liệu từ gỗ);
- Giảm ô nhiễm môi trường;

-  Tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội (Ví dụ: Thực phẩm thừa 
có thể làm phân hữu cơ bón cho cây trồng vừa an toàn lại rẻ).

 Tại Nhật Bản, khoảng gần 6.5 triệu tấn 
thực phẩm dư thừa mỗi năm sẽ được tái chế 
thành phân bón hữu cơ cho cầy trồng. Hành 
vi cố tình vứt bỏ thực phẩm số lượng lớn, gây 
ô nhiễm môi trường có thể bị phạt tù.

 Tại Hàn Quốc: Trung bình một gia đình 
04 người phải trả khoảng 6USD/tháng để 
mua túi phân hủy sinh học đựng thực phẩm 
thừa và cho phép sử dụng thực phẩm thừa 
đã qua tái chế làm phân bón hoặc thức ăn 
chăn nuôi.

 Ngày nay trên bao bì nhiều loại thực 
phẩm luôn có biểu tượng tái chế.



41CẨM NANG AN TOÀN THỰC PHẨM
DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

F. THU HỒI SẢN PHẨM

1.  Thu hồi sản phẩm là gì?
Thu hồi sản phẩm là áp dụng các biện pháp nhằm đưa sản phẩm 
không đảm bảo an toàn thực phẩm ra khỏi chuỗi sản xuất, nhập 

khẩu, xuất khẩu và lưu thông 
trên thị trường. 
Có hai hình thức thu hồi là tự 
nguyện và bắt buộc.
Thu hồi tự nguyện: Là việc chủ 
sản phẩm tự thu hồi sản phẩm 
của mình khi tự phát hiện hoặc 
nhận được yêu cầu phản ánh 
về chất lượng sản phẩm của 
mình từ người tiêu dùng.
Thu hồi bắt buộc: Là việc chủ 

sản phẩm bắt buộc phải 
thu hồi sản phẩm không 
đảm bảo chất lượng của 
mình theo yêu cầu của cơ 
quan chức năng.
Cả hai hình thức này chủ 
sản phẩm đều phải thực 
hiện trong thời gian tối đa 
24 h kể từ khi tự phát hiện 
hoặc nhận được yêu cầu 
từ cơ quan chức năng về việc thu hồi sản phẩm.

2. Mục đích của việc thu hồi  sản phẩm là gì?

Thu hồi sản phẩm là để tìm ra các giải pháp cho sản phẩm bị thu 
hồi và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng (nếu có), cụ thể: 
Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối với trường hợp vi phạm so 
với hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm;

Một trong những nguyên nhân 
phổ biến nhất của việc thu hồi 
sản phẩm là ghi nhãn trên bao bì 
không chính xác, trong đó bao 
gồm các nội dung như: Đóng gói 
sai quy cách, tuyên bố không đúng 
về sản phẩm, không liệt kê đầy đủ 
các thành phần gây dị ứng, nhãn 
thành phần không chính xác...
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Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm 
vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, 
không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào 
lĩnh vực khác.

Tái xuất: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất 
lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ công bố. 

Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất 
lượng không đạt hoặc dưới mức giới hạn an toàn.

3. Người tiêu dùng cần làm gì khi có thông tin thu hồi sản 
phẩm phẩm?

-  Ngừng ngay việc tiêu dùng sản phẩm đang có thông báo bị thu 
hồi;

-  Liên hệ ngay với cửa hàng nơi mua sản phẩm hoặc đại lý nơi tiếp 
nhận thu hồi sản phẩm để biết lý do tại sao sản phẩm bị thu hồi 
và mình có thuộc diện bị ảnh hưởng không. Ví dụ: Nếu lý do thu 
hồi sản phẩm là vì không liệt kê đầy đủ các thành phần có thể 
gây dị ứng, nhưng nếu bạn không bị dị ứng với các thành phần 
đó, không nhất thiết phải lo ngại;

-  Nếu bạn đã trót ăn hoặc uống sản phẩm trước khi có thông tin 
thu hồi, hãy theo dõi cẩn thận sức khoẻ của mình, nếu có bất kỳ 
biểu hiện tiêu cực nào hãy đến cơ sở y tế nơi gần nhất để khai 
báo tình trạng để có biện pháp can thiệp kịp thời;

-  Mang sản phẩm được thu hồi ra nơi tiếp nhận kèm hoá đơn ngày 
tháng mua hàng, số tiền bạn đã trả cho sản phẩm đang bị thu 
hồi để được đền bù theo đúng quy định của đơn vị thu hồi.
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G. THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

THỰC PHẨM

1.  Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm

ĐƯỢC THAM GIA
XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

ĐƯỢC AN TOÀN

ĐƯỢC
LẮNG NGHE

ĐƯỢC LỰA CHỌN
ĐƯỢC YÊU CẦU

BỒI THƯỜNG

ĐƯỢC THÔNG TIN
CHÍNH XÁC

ĐƯỢC TƯ VẤN
TIÊU DÙNG

LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BẠN CÓ QUYỀN GÌ

ĐƯỢC 
KHIẾU NẠI

sale

sale 10%

sale 50%

sale 30%

a) Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau đây:
-  Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm,  

hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử 
dụng thực phẩm phù hợp; được cung cấp thông tin về nguy cơ 
gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh 
báo đối với thực phẩm.

-  Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ  
quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

-  Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
-  Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử 

dụng thực phẩm không an toàn gây ra. 
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b) Người tiêu dùng thực 
phẩm có các nghĩa vụ sau 
đây:
-  Tuân thủ đầy đủ các quy 

định, hướng dẫn về an 
toàn thực phẩm của tổ 
chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh trong vận 
chuyển, lưu giữ, bảo 
quản và sử dụng thực 
phẩm.

-  Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an 
toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua 
thực phẩm với Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

-   Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá 
trình sử dụng thực phẩm.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nghĩa 
vụ với người tiêu dùng
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm
-    Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong 

tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về 
nhãn hàng hóa.

-  Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, 
đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, 
cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; thông 
báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng thực 
phẩm;

-  Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm 
không an toàn do mình sản xuất gây ra.

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm
-  Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho 

người tiêu dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu 
giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm.
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-  Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực 
phẩm và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được 
thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

-  Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản 
xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm 
không bảo đảm an toàn.

-  Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm 
mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.

3. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
-  Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm.
-  Cục An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên trách thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ 
chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm. Phân công trách nhiệm quản lý 
sản phẩm thực phẩm theo ngành như sau:
Bộ Y tế quản lý an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng 
thiên nhiên, thực phẩm chức năng, các sản phẩm khác không 
được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;

 
LIÊN HỆ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM:

Địa chỉ ngõ 135 Núi Trúc, Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội; 
Website: https://vfa.gov.vn/;  
http://tiepnhanthongtinvipham@vfa.gov.vn; 

Hotline tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm ATTP:                  
0243 2321556; 0911811556 .
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-   Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý an toàn thực 
phẩm đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và 
sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả, trứng 
và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các 
sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối;

-  Bộ Công Thương quản lý an toàn thực phẩm đối với các loại 
rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm 
chế biến bột và tinh bột.

c) Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm trong phạm vi địa phương.
-  Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản 

lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh 
doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa 
bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng
a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.
-  Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
-  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có chức năng tham 

mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà 
nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

 

LIÊN HỆ CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG:

Địa chỉ:  Tầng 5, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;  
Website: http://vcca.gov.vn Email: vcca@moit.gov.vn ; 
Điện thoại: +84.24.2220 5002. Fax: +84.24.2220 5003; 
Tổng đài tư vấn hỗ trợ  người tiêu dùng  miễn phí: 1800-6838
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b) Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ủy ban 
nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
tại địa phương.
5. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
Hiện nay có Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và 55 Hội có 
chức năng bảo vệ người tiêu dùng ở 55 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đang thực hiện các hoạt động sau:
- Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu;
-  Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi 

ích công cộng.
-  Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

-  Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức 
tiêu dùng.

H. NGƯỜI TIÊU DÙNG CẦN LÀM GÌ KHI MUA THỰC PHẨM?

1. Cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm

Chỉ tìm kiếm những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hãy đến các địa chỉ 
uy tín, các siêu thị, các điểm bán cố định để mua hàng thay vì mua 
vãng lai.
Nếu mua hàng ở các cửa hàng kinh doanh cố định, hãy chọn những 
sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận đảm bảo. 

LIÊN HỆ  HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM:

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.  
Điện thoại: +84.24. 3227 2086,  
Website: http://www. hoibaoventdvn.org,  
Email: hoibaoventdvn.org@gmail.com.
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Nếu mua hàng tại các chợ truyền 
thống, nên chọn thực phẩm 
tươi, không có dấu hiệu bất 
thường hoặc màu sắc lạ mắt, trái 
với tự nhiên.
Lựa chọn những sản phẩm đã 
được chứng nhận tiêu chuẩn 
Hữu cơ, HACCP, Viet-GAP, 
GlobalGAP… cũng như lựa chọn thực phẩm từ các nhà sản xuất 
có uy tín và tên tuổi trên thị trường.

2. Đọc kỹ nhãn thực phẩm
Người tiêu dùng cần có thói quen đọc kỹ nhãn thực phẩm, đặc 
biệt là các thông tin về thành phần nguyên liệu, chỉ số dinh 
dưỡng, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng…

Thành phần ghi trên nhãn thực phẩm sẽ được ghi theo thứ tự khối 
lượng từ nhiều nhất đến ít nhất, người tiêu dùng sẽ căn cứ vào đó 
để quyết định lựa chọn sản phẩm cũng như biết được các thành 
phần mà mình có khả năng bị dị ứng hoặc không dung nạp.
Nhãn dinh dưỡng ghi trên thực phẩm giúp người tiêu dùng xác 
định được lượng calo và chất dinh dưỡng trong một khẩu phần 
thực phẩm. Những thông tin này cho biết liệu bạn có đang ăn 
một chế độ cân bằng và tốt cho sức khoẻ hay không. 

Theo thống kê của Cục An toàn 
Thực phẩm, Bộ Y tế, nhận thức 
đúng về an toàn thực phẩm đã 
tăng từ 38,3% năm 2006 lên 83,8% 
năm 2014 .
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3. Đọc kỹ thông tin về cách sử dụng, các chính sách đổi, trả và 
bảo hành
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo việc sử dụng sản phẩm có 
ích nhất cho sức khoẻ của mình, cũng như đảm bảo các điều kiện 
về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng.
Đọc kỹ thông tin và các quy định về chính sách đổi, trả, thay thế 
hoặc hoàn tiền khi không may gặp phải sản phẩm lỗi hoặc không 
đảm bảo chất lượng.
4. Luôn kiểm tra kỹ tình trạng của thực phẩm trước khi quyết 
định mua
Thực phẩm phải được đóng gói nguyên nhãn mác, chưa có dấu 
hiệu bị mở, trầy xước (đặc biệt với thực phẩm và đồ uống sẵn).
Không nên mua thực phẩm sắp hết hạn, đặc biệt là các loại thịt 
nguội, thịt xông khói, hoặc rau, quả bị hư hỏng một phần.
5. Luôn nhớ lấy và giữ hoá đơn khi mua hàng
Hoá đơn sẽ hiển thị chi tiết tên cửa hàng, thời gian mua hàng, số 
lượng và số tiền bạn đã trả. Đây sẽ là cơ sở để bạn có thể yêu cầu 
cửa hàng phải giải quyết những sự cố mà bạn có thể gặp phải đối 
với sản phẩm đã mua.
Lấy hoá đơn cũng là cơ sở để bạn so sánh giá giữa các đơn vị cung 
cấp để từ đó chọn được nơi có chính sách giá hoặc dịch vụ bán 
hàng tốt nhất.
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6. Đừng ngần ngại làm hồ 
sơ yêu cầu giải quyết tranh 
chấp khi quyền lợi của người 
tiêu dùng bị vi phạm
Là NTD có nghĩa bạn đã được 
pháp luật bảo vệ, khi yêu cầu 
giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo, khởi kiện; nghĩa 
là bạn đang thực hành quyền 
được pháp luật bảo vệ của 
mình.
Việc yêu cầu giải quyết tranh 
chấp không chỉ giúp quyền 
lợi của bạn và NTD khác được 
đảm bảo mà còn là cơ hội để 
nhà sản xuất, bên cung cấp, 
bán hàng kiểm tra và sửa chữa 
lại các vấn đề trong hệ thống/
chuỗi cung cấp của họ.

7. Hãy báo ngay cho các cơ 
quan có thẩm quyền về sự cố 
có liên quan đến vấn đề ATTP
Khi phát hiện sự cố về ATTP hãy thông báo ngay cho các cơ quan 
chức năng để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và 

ngăn chặn.
Cơ quan chức năng có trách 
nhiệm về các sự cố ATTP là các cơ 
sở y tế, chính quyền địa phương 
nơi gần nhất xảy ra sự cố, Bộ Y 
tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, và Bộ Công Thương.

Luật Bảo vệ Quyền lợi NTD năm 
2010 của Việt Nam quy định:

 Tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại trong trường hợp 
hàng hóa có khuyết tật do mình 
cung cấp, gây thiệt hại đến tính 
mạng, sức khỏe, tài sản của người 
tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá 
nhân đó không biết hoặc không có 
lỗi trong việc phát sinh khuyết tật;

 Hàng hóa có khuyết tật là hàng 
hóa không bảo đảm an toàn cho 
người tiêu dùng, có khả năng gây 
thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, 
tài sản của người tiêu dùng, kể cả 
trường hợp hàng hóa đó được sản 
xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy 
chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng 
chưa phát hiện được khuyết tật tại 
thời điểm hàng hóa được cung cấp  
cho người tiêu dùng.
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8. Tuân thủ việc thu hồi sản phẩm
Khi nhà sản xuất ra thông báo triệu hồi hoặc thu hồi sản phẩm đã 
bán ra, đồng nghĩa với việc sản phẩm đó bị lỗi hoặc có ảnh hưởng 
tiêu cực tới NTD, đừng tiếc số tiền bạn đã bỏ ra mua sản phẩm mà 
hãy tuân thủ việc thu hồi từ nhà sản xuất hoặc đơn vị bán hàng.
Khi giao lại sản phẩm đã mua, bạn hãy nhớ kiểm tra kỹ các thông 
tin về chính sách đền bù, bồi thường thiệt hại của bên bán hoặc 
nhà sản xuất.
Lấy các thông tin như số điện thoại, website, đường link để khai 
báo yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc để lại các thông tin cá nhân 
của bạn tại điểm thu hồi để phục vụ cho việc bồi thường sau này.

I. NĂM CHÌA KHÓA ĐỂ CÓ THỰC PHẨM AN TOÀN HƠN

Sau đây là “năm chìa khóa giúp thực phẩm an toàn hơn” do Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị, với những hướng dẫn đơn giản, 
dễ thực hiện mà hiệu quả đã được kiểm chứng hơn 10 năm qua 
trên khắp thế giới.
Giữ gìn vệ sinh 
Các vi sinh vật có hại tồn tại trong đất, nước, động vật và ở người, 
có thể tìm thấy chúng ở tay, các miếng giẻ lau, trên bề mặt thớt...
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Từ đây, các vi sinh vật này lây nhiễm sang thức ăn và là nguồn cơn 
gây ra các bệnh từ thực phẩm. Do vậy để giữ gìn vệ sinh, chúng 
ta cần:

Rửa sạch tay trước khi chế biến thực phẩm. Thường xuyên rửa tay 
trong suốt quá trình chuẩn bị và nấu nướng thực phẩm. Rửa tay 
sau khi đi vệ sinh, sờ vào thực phẩm sống, hút thuốc, hắt hơi, chơi 
với động vật, v.v.

RỬA TAY ĐÚNG CÁCH:

• Làm ướt tay dưới vòi nước; 

•  Xoa đều mu bàn tay, các ngón tay, cổ tay với xà phòng ít nhất trong 
20 giây ;

• Rửa sạch xà phòng dưới vòi nước; và 

•  Sấy hoặc lau khô tay với khăn, tốt nhất là sử dụng giấy lau tay một lần.

Rửa sạch và làm khô thớt, bề mặt và các dụng cụ dùng để 
chuẩn bị và nấu nướng thức ăn:
Thường xuyên rửa tay, rửa sạch và làm khô các dụng cụ trong quá 
trình nấu nướng, đặc biệt là khi tiếp xúc với thực phẩm sống để 
hạn chế sự phát triển và lây lan của các vi khuẩn.
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Làm sạch và làm khô các thiết bị dụng cụ chứa đựng thực phẩm 
bởi vi khuẩn rất dễ sinh sôi trong môi trường ẩm ướt.
Bảo vệ khu vực nhà bếp và thực phẩm khỏi côn trùng (ruồi, 
muỗi, gián...), chuột, chim và vật nuôi (chó, mèo…)
Đậy kín thức ăn trong lồng bàn hoặc hộp;

•  Côn trùng có thể là vật chủ 
mang các vi khuẩn có hại lây 
đến thực phẩm hoặc khu vực 
bếp nấu;

•  Trong mèo và phân mèo có 
chứa các ký si nh trùng rất dễ 
làm nhiễm độc thực phẩm và 
ảnh hưởng tới phụ nữ trong 
quá trình mang thai.

Thùng rác luôn phải đóng kín và đổ rác hàng ngày;
Khu vực chế biến thức ăn phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh (ví dụ: 
Tường không bị bong tróc, nấm mốc, không có lỗ hổng để chuột 
hay côn trùng có thể bò vào…);
Sử dụng các biện pháp diệt côn trùng (tuy nhiên phải lưu ý để 
không gây ảnh hưởng đến thực phẩm);
Giữ cho các vật nuôi trong nhà (chó, mèo) không lại gần khu vực 
chế biến thực phẩm.

2. Để riêng thực phẩm sống và chín
Thực phẩm sống có thể chứa 
nhiều vi khuẩn có hại và có nguy 
cơ lây truyền sang các thực phẩm 
khác trong quá trình chế biến và 
lưu trữ.
Các bước để hạn chế nguy cơ:
Thịt, gia cầm và hải sản sống 
phải được để riêng;

•  Việc để riêng thực phẩm sống chín 
không chỉ được thực hiện trong 
quá trình nấu nướng mà ở mọi giai 
đoạn, kể cả từ khi giết mổ;

•  Tránh làm rơi/đổ các gia vị dùng 
để ướp thực phẩm sống vào thức 
ăn đã được nấu chín.
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Sử dụng dao thái/chặt và thớt riêng cho thực phẩm tươi sống;
Đựng thực phẩm tươi sống trong hộp kín để tránh nhiễm khuẩn 
sang thực phẩm đã chế biến.

3. Nấu thực phẩm đúng cách
Nấu thức ăn ở nhiệt độ và 
thời gian phù hợp có thể 
tiêu diệt hết các vi khuẩn 
gây hại. Các thực phẩm cần 
đặc biệt lưu ý trong quá 
trình nấu nướng gồm: Thịt 
băm, thịt khổ lớn và gia cầm 
nguyên  con.

Thế nào là nấu kỹ thức ăn?

Thức ăn phải được nấu ở 
nhiệt độ từ 70oC trở lên 
mới đảm bảo an toàn vì 
các nghiên cứu khoa học 
đã chỉ ra rằng, ở nhiệt độ 
70oC, chỉ mất 30 giây để tiêu diệt các vi khuẩn gây hại;

Có thể nấu thức ăn ở nhiệt độ thấp hơn 70oC nhưng thời gian nấu 
phải lâu hơn;

Khi luộc/hấp thịt, cá tảng lớn hoặc nguyên con, cần phải xiên thử 
cho đến khi không thấy nước màu hồng chảy ra là được.

4. Cất trữ thức ăn ở nhiệt độ an toàn
Ở điều kiện nhiệt độ phòng, vi khuẩn trong thức ăn rất dễ sinh sôi 
nảy nở và chỉ bị làm chậm, thậm chí có loại bị tiêu diệt ở nhiệt độ 
dưới 5oC hoặc trên 60oC. Một số loại vi khuẩn gây hại thậm chí  vẫn 
sống được dưới 5oC.
Thức ăn thừa gói bọc lại hoặc cho vào hộp rồi cho vào tủ lạnh ngay.
Tính toán nấu cho vừa đủ lượng thức ăn tránh dư thừa.
Thức ăn thừa không nên để trong tủ lạnh quá 3 ngày và chỉ nên  
làm nóng/hâm lại không quá một lần.
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5. Sử dụng nước sạch và nguyên liệu an toàn
Nguyên liệu đầu vào, trong đó 
có cả nước và nước đá, có thể 
chứa nhiều vi khuẩn gây hại 
thậm chí là độc tố, đặc biệt là 
ở những thực phẩm đã bị hư 
hỏng, mốc. Việc lựa chọn thực 
phẩm đầu vào kỹ càng cũng 
như rửa sạch và gọt vỏ có thể 
làm giảm nguy cơ nhiễm vi 
khuẩn có hại.
“An toàn” ở đây được hiểu là 
nước và thực phẩm không 
chứa các vi sinh vật gây bệnh, 
hoặc độc tố đủ để gây bệnh cho người tiêu dùng.

Để khử trùng nước cần thực hiện các biện pháp sau:
Đun sôi, khử khuẩn bằng clorin hay lọc nước là những biện pháp 
quan trọng trong việc hạn chế vi khuẩn gây bệnh trong nước 
nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn các hoá chất độc hại.
Các dụng cụ chứa nước phải được đậy kỹ để ngăn các tác nhân 
gây hại xâm nhập vào.

Khi mua thức ăn chế biến sẵn ở chợ, bạn nên xem xét người 
bán hàng có thực hiện 5 chìa khóa quan trọng để đảm bảo 

an toàn thực phẩm hay không:

Giữ vệ sinh sạch sẽ Bảo quản riêng biệt
thức ăn sống và chín

Nấu kĩ thức ăn

Bảo quản thực phẩm ở
nhiệt độ an toàn, phù hợp

Sử dụng nước sạch và
thực phẩm tươi sống

< 5OC> 60OC

5 bước thực hành quan trọng trong ATTP 

được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo

Tài liệu tham khảo
1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
2. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, số 68/2006/ QH11
3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12
4. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
5. Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử 
dụng phụ gia thực phẩm
6. GS.TS. Phan Thị Kim, GS.TS. Bùi Minh Đức, PGS.TS. Phan Thị Sửu, PGS.TS. Phạm Xuân 
Ngọc, KS. Trần Ngọc Ba, CN. Hồ Thị Thùy Trang: Hỏi đáp về an toàn vệ sinh thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhà xuất bản y học năm 2010
7. GS.TS. Phan Thị Kim, PGS.TS. Phạm Văn Hoan, TS. Trần Quang Trung, TS. Nguyễn 
Thanh Phong : Phòng chống ngộ độc thực phẩm ở gia đình và cộng đồng, nhà xuất 
bản y học năm 2012
8. GS.TS.Phan Thị Kim, PGS.TS.Phan Thị Sửu, KS.Đào Mai Phương: Tài liệu phổ biến
kiến thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, nhà xuất bản y học năm 2014.
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