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Vệ sinh an toàn thực phẩm: Trông chờ vào luật hay đạo đức kinh doanh? 
 
Giới thiệu  
 
Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là mối lo lắng nhức nhối, thường trực của mỗi gia đình Việt, đặc biệt là 
ở những ngày cận kề Tết Nguyên đán này bởi chất lượng cũng như độ an toàn thực phẩm dường như 
đang bị buông lỏng quản lý và khó kiểm soát. Có rất nhiều lý do biện giải cho thực trạng bát nháo này, 
song một trong những nguyên nhân được đề cập nhiều nhất đó là sự thiếu hụt về mặt chính sách và sự 
chồng chéo trong công tác quản lý giữa các bộ ngành. Vậy làm sao để vấn nạn thực phẩm bẩn bị đẩy lùi 
và người tiêu dùng không còn trông chờ vào đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp hay những người 
buôn bán nhỏ? Câu trả lời sẽ được giải đáp phần nào trong chương trình Nhịp cầu báo chí do Trung 
tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng 
(MEC) tổ chức.   
 
Nội dung thảo luận: 

 Cơ chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 
 Vì sao khó khởi tố hình sự liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm? 
 Bồi thường thiệt hại do ngộ độc thực phẩm: Chính sách vướng ở đâu? 
 Khó khăn trong kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm và cơ chế cho thực phẩm sạch 

phát triển? 
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NỘI DUNG THẢO LUẬN 
 
1. Chiếu phim về chiến dịch chống thực phẩm bẩn 
 
Sau phần giới thiệu diễn giả, ông Mai Phan Lợi thông tin về một số kết quả, con số đáng chú ý trong 
chiến dịch chống thực phẩm bẩn do MEC thực hiện (chiếu phim). Tháng 4/2016, MEC phát động chiến 
dịch truyền thông đầu tiên tại Việt Nam về chống thực phẩm bẩn nhằm thúc đẩy cơ quan nhà nước 
thực thi trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời lên án/tôn vinh cá nhân, đơn vị sản xuất - 
kinh doanh - cung ứng sản phẩm, hàng hóa không an toàn/an toàn, đặc biệt chương trình hướng đến 
thúc đẩy, hỗ trợ báo chí - truyền thông giám sát trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và trách nhiệm 
giải trình của cơ quan nhà nước trong vấn đề an toàn thực phẩm. Với tần suất 1 tuần/lần, đến nay 
chiến dịch đã chính thức công bố 41 lần với tổng cộng 1.233 điểm vi phạm của các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất về an toàn thực phẩm. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ước tính 
năm 2016, cả nước có khoảng hơn 50.000 trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng tại 
Hà Nội, các cơ quan chức năng xử phạt 16.000 điểm với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng, TP.HCM 923 điểm 
với tổng tiền 4,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số bề nổi. Để tránh được những cơ sở sản xuất 
bẩn, cần tích cực công bố, công khai địa chỉ vi phạm. Bên cạnh đó, khảo sát của MEC cũng cho thấy 
trong số 31 website của các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&PTNT, Y tế, Công Thương thì chỉ có 6 
website thực hiện việc công bố. Đến nay, trải qua 8 tháng, con số này chỉ tăng lên 1 website. Đặc biệt, 
theo thống kê trong 3 lần cập nhật gần nhất của MEC thì nguồn tin công bố địa chỉ vi phạm trên các 
website chức năng chỉ chiếm 21,2%, 79,8% còn lại là được cập nhật từ thông tin báo chí phản ánh. 
 
2. Vai trò công khai, minh bạch thông tin trong “cuộc chiến” chống thực phẩm bẩn? 
 
Đây là câu hỏi được ông Mai Phan Lợi đặt ra cho các diễn giả. Bà Hồng Hà cho rằng việc công khai sẽ 
giúp nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm, đồng thời khiến người tiêu dùng an tâm hơn với sự 
lựa chọn thực phẩm của mình. Trong khi đó, ông Trần Mạnh Chiến khẳng định việc công khai sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất – chế biến – kinh doanh, 
cung ứng sản phẩm, tuy nhiên, cần thông tin, truyền thông đúng để phản ánh đúng bản chất vụ việc, 
đồng thời giúp người tiêu dùng nhận diện đúng đắn về sản phẩm. Luật sư Trần Thu Nam thì nhìn nhận 
“việc công khai vừa là một hình phạt, vừa là một phần thưởng”, phạt đối với các cơ sở sản xuất kém 
chất lượng và thưởng đối với những người cơ sở làm ăn chân chính. Ông Hoàng Quốc Dũng nhấn mạnh 
vai trò đặc biệt của công khai, minh bạch trong việc góp phần tăng cường ảnh hưởng của xã hội dân sự 
dù ở bất cứ lĩnh vực nào, bao gồm cả an toàn thực phẩm.   
 
3. Các diễn giả nghĩ gì về số liệu MEC công bố? 
 
Ông Hoàng Quốc Dũng khẳng định số liệu chưa nói lên tất cả mà điều quan trọng là tìm hiểu kỹ nội 
dung công khai cũng như quá trình cơ quan thu thập, xử lý thông tin/số liệu, đặc biệt, sau khi công 
khai cần làm tiếp những bước gì. Luật sư Nam chia sẻ việc công khai có thể hiểu là các sản phẩm vi 
phạm, tuy nhiên, hiện vấn đề an toàn thực phẩm do nhiều ban ngành cùng quản lý nên nếu công khai 
riêng rẽ thì không tiện cho người dùng. Nên chăng lập riêng một website về công khai vi phạm an toàn 
thực phẩm? Ông Trần Mạnh Chiến nhấn mạnh truyền thông là một “hình thức” phạt/thưởng còn lớn 
hơn cả thông tin công bố của Nhà nước vì về luật, cơ sở vi phạm có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng nhưng 
nếu cơ sở đó bị báo chí phản ánh thì doanh nghiệp thiệt hại gấp nhiều lần. Riêng bà Hà thì cho rằng 
việc đưa thông tin vi phạm lên website không quan trọng, thậm chí nhiều website còn phải đính chính, 
trong khi người tiêu dùng không có nhiều thời gian vào website, điều quan trọng là công khai cho 
đúng đối tượng sử dụng. 
 
Ông Mai Phan Lợi khẳng định các thông tin mà MEC thu thập đều có bằng chứng, gồm nhiều khâu 
(phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt, xử phạt). Thông tin công bố này 
cũng được xem là “đầu vào” của nhà báo. Dựa vào quyền được thông tin đã được luật hóa, người 
dân/nhà báo hoàn toàn có quyền được biết về nguồn gốc thực phẩm, từ địa điểm trồng cho tới các cơ 



sở chế biến. Trước khi tổ chức Nhịp cầu này, MEC đã khảo sát nhanh 35 thành viên trên Diễn đàn nhà 
báo trẻ Việt Nam, trong đó có 29 người nói chưa bao giờ được tiếp cận các thông tin về vi phạm an 
toàn thực phẩm, 03 người biết về thông tin đó nhưng không rõ sau đó chúng được xử lý như thế nào, 
02 thành viên được tiếp cận thông tin đúng thời hạn, 01 thành viên tiếp cận thông tin rất chậm.  
 
4. Số liệu trên cho thấy dường như nhu cầu được cung cấp thông tin vẫn chưa được đảm bảo? 
 
Bà Hồng Hà cho rằng nguyên nhân khách quan là do các cơ quan nhà nước thiếu nhân lực, thêm nữa, 
do sự vụ xảy ra nhiều nên họ không kiểm soát hết. Ông Trần Mạnh Chiến thì cho hay một trong nguyên 
nhân khiến việc cung cấp thông tin về vi phạm an toàn thực phẩm hiện nay còn hạn chế là do luật chưa 
quy định rõ trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin đến đâu. Tuy nhiên, dù cung cấp, công bố dưới 
hình thức nào thì cũng không “mạnh” bằng sức mạnh truyền thông. Với Luật sư Nam, nguyên nhân cơ 
bản có thể do tiêu cực và/hoặc chế tài chưa chặt, cần có riêng chế tài công bố vi phạm. Ông Hoàng 
Quốc Dũng nhấn mạnh việc khảo sát liệu của MEC chưa đủ đại diện cho báo chí và thay vì tin vào các 
con số, cần nhấn mạnh vấn đề chế tài, khả năng tiếp cận thông tin. Các nhà báo nên tiếp cận đúng 
người để thu được thông tin chính xác.  
 
5. Tiêu chí xác định yếu tố “gây hậu quả lớn”  trong Luật xử lý vi phạm hành chính? 
 
Theo Luật sư Nam, khi xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm vi phạm về an toàn thực phẩm, Luật chỉ 
nói chung chung là “gây hậu quả lớn” hoặc “gây thiệt hại nghiêm trọng” chứ chưa quy định rõ về tiêu 
chí, số lượng, vì vậy rất khó truy cứu trách nhiệm hình sự. Thường yếu tố “gây thiệt hại lớn” hoặc “gây 
thiệt hại nghiêm trọng” do các cơ quan chuyên ngành quy định riêng, ví dụ về lĩnh vực y tế thì quy định 
số người chết, tỷ lệ thương tật; về an toàn thực phẩm thì tỷ lệ chất cấm được sử dụng bao nhiêu, hậu 
quả như thế nào? bao nhiêu người sử dụng?… Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là thực phẩm rất khó đo 
đếm ảnh hưởng tức thì đối với người dùng. Cũng theo ông Nam, trong vấn đề về vi phạm an toàn thực 
phẩm, mặc dù có thể chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng khi đã thực hiện xong hành vi thì nên xem 
xét xử lý hình sự. Luật Hình sự năm 1999 cũng quy định gây hậu quả, thiệt hại  nghiêm trọng nhưng 
chưa có hướng dẫn. Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 rất tiếc đang bị lùi - dù Điều 317 của Luật này quy 
định khá chi tiết tiêu chí xử phạt hành chính, truy tố hình sự. Ông Hoàng Quốc Dũng thì cho hay yếu tố 
“gây hậu quả” phải nhờ chuyên gia mới xác định được, căn cứ thời điểm, giai đoạn của mỗi quốc gia, có 
thể quy định đúng với hiện tại nhưng chưa chắc hợp về sau. Tuy nhiên, nên để cơ quan trung gian làm 
luật thay vì cơ quan nhà nước. Ông Trần Mạnh Chiến nhất trí với quan điểm không nhất thiết phải chết 
người mới xử lý hình sự, đặc biệt là trong vấn đề an toàn thực phẩm. Mặt khác, cần xem xét cả yếu tố 
số lượng bên cạnh hậu quả vì ảnh hưởng trên mức độ từng người thì nhỏ nhưng xét trên quy mô số 
lượng lại lớn, ví dụ có những cơ sở sản xuất phục vụ cả nghìn người. Bà Hồng Hà thì nhấn mạnh vai trò 
của “cam kết bảo vệ môi trường”, “kế hoạch bảo vệ môi trường” trong việc hạn chế các vi phạm về vệ 
sinh an toàn thực phẩm, tức cần chú trọng giám sát ngay từ bước đầu.  
 
6. Trông chờ vào luật pháp hay đạo đức kinh doanh? 
 
Các diễn giả đều khẳng định cần cả hai yếu tố, trong đó pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện để lấp những 
khoảng trống pháp lý hiện có và đạo đức cũng cẫn được nhấn mạnh trong các chiến lược truyền thông 
về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thay vì chỉ “chĩa mũi rìu” vào thực phẩm bẩn, ông 
Trần Mạnh Chiến cho rằng tôn vinh thực phẩm sạch cũng là cách truyền thông hiệu quả để các cơ sở 
làm ăn chân chính lấn át thực phẩm bẩn. Ông Mai Phan Lợi khẳng định mỗi sản phẩm cần dán nhãn và 
ghi rõ các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ, người chịu trách nhiệm, khuyến cáo sử dụng... thì sẽ tạo 
dựng được lòng tin với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đáng tiếc là một số cơ sở, doanh nghiệp nhiều khi 
cố đi xin giấy chứng nhận sản xuất xanh chỉ để quảng cáo bán hàng thay vì biến nó thành chiến lược, 
phương châm hoạt động. Luật sư Trần Thu Nam nhận định nguyên nhân là do nhà nước chưa chú ý 
đến vấn đề thực phẩm. Nhà nước có hai trách nhiệm là bảo vệ và thực thi, trong đó bảo vệ mang tính 
phòng ngừa, thực thi thể hiện qua việc xử lý vi phạm. Đầu tiên, việc xây dựng các văn bản pháp luật 
cần chi tiết, đơn giản, dễ hiểu, thứ nữa là về hành pháp, tức cần thực hiện trách nhiệm thanh tra, xử 
phạt một cách nghiêm túc, và sự nghiêm túc này cũng bao hàm chính yếu tố đạo đức. Đồng quan điểm, 



ông Hoàng Quốc Dũng khẳng định cần áp dụng cả pháp lý và đạo đức để kiểm soát thực phẩm bẩn, tuy 
nhiên không dễ để sửa đổi hành lang pháp lý. Việt Nam cần nhấn mạnh cả yếu tố đạo đức và dư luận xã 
hội song song với yếu tố pháp lý.   
 
7. Thảo luận – Trao đổi  
 
* Nhà báo Lê Thành Ý cho rằng cần quan tâm tới cả yếu tố độc hại bên cạnh yếu tố bẩn. Nhiễm asen 
hữu cơ cũng là bẩn nhưng asen vô cơ thì độc hại hơn nhiều, do đó, cần thống nhất cách hiểu để ban 
hành chính sách. Trong vấn đề về quản lý an toàn thực phẩm, Việt Nam dường như vẫn thiếu một nhạc 
trưởng bởi có tới 8 bên liên quan nhưng không có đơn vị quản lý thống nhất.  
 
* Nhà báo Chu Minh Khôi, Thời báo Kinh tế Việt Nam cho rằng dường như quan điểm của Bộ 
NN&PTNT và các cơ quan chức năng quản lý về an toàn thực phẩm đang bất nhất. Theo ông Khôi, quy 
định về thực phẩm cần áp dụng chung trên cả nước. Về hoạt động truyền thông, báo chí đôi khi đi sai 
hướng khi tuyên truyền vì chỉ tập trung phanh phui thực phẩm bẩn mà không tôn vinh các cơ sở sản 
xuất sạch. Trong bài toán kinhh doanh thực phẩm, yếu tố mang tính quyết định nhất chính là lòng tin 
vì nếu thiếu lòng tin thì dù thực phẩm có giấy chứng nhận cũng khó có thể bán hàng hiệu quả.  
 
* Bà Thu, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người cho rằng nên hỗ trợ các mô hình kinh doanh thực 
phẩm sạch nhỏ lẻ để đưa ra các sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành tốt, đặc biệt là hỗ trợ các vấn 
đề về thủ tục, hành chính, quy trình để bà con nông dân yên tâm sản xuất. 
 
* Cán bộ MEC thắc mắc về thực phẩm trái mùa liệu có an toàn? Ông Trần Mạnh Chiến khẳng định nếu 
nói sản phẩm trái mùa không an toàn thì chưa chắc nhưng sản phẩm đúng mùa thì độ an toàn cao hơn 
trái mùa. Về vấn đề bảo quản rau quả, việc tiêm thuốc bảo quản không liên quan đến trái mùa mà liên 
quan đến hiệu quả kinh doanh, người nào muốn làm lợi thì họ sẽ sử dụng thuốc. Để hạn chế việc sử 
dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, Luật sư Trần Thu Nam cho rằng cần thắt chặt ngay từ khâu 
buôn bán tiểu ngạch qua biên giới Trung Quốc.  
 
* Bà Linh, sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên: Thực phẩm nhức nhối có một mặt khác nữa là nhận 
thức của người tiêu dùng. Sinh viên thì thường thích ăn vặt, rẻ, đa dạng hơn?  Đây chính là sức mạnh 
người tiêu dùng thích sạch và rẻ nhưng người làm sạch chưa chắc đáp ứng được. Người làm thực 
phẩm sạch phụ thuộc đất và khí hậu, đất có thể điều chỉnh được nhưng khí hậu thì không.  
 
8. Kết luận 
 
Ông Trần Mạnh Chiến tái khẳng định vai trò của yếu tố pháp lý và đạo đức trong cuộc chiến chống thực 
phẩm bẩn. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng này, cần sự vào cuộc của truyền thông và xã hội dân sự, 
trong đó cần truyền thông song song thực phẩm bẩn và sạch. Hy vọng MEC sẽ tiếp tục thực hiện các 
hoạt động chống thực phẩm bẩn nhằm tạo động lực cho thực phẩm sạch phát triển. Ông Hoàng Quốc 
Dũng đề nghị Ban tổ chức tạo điều kiện cho báo chí tham gia điền dã về chủ đề an toàn thực phẩm, đặc 
biệt là các đề tài thiên hướng tích cực. Ông Mai Phan Lợi khẳng định MEC và PAN sẽ nghiên cứu trao 
đổi về một số hoạt động truyền thông cho báo chí về vấn đề này và thêm lần nữa nhấn mạnh vai trò 
của truyền thông trong việc giám sát, thúc đẩy các bên liên quan cùng chống thực phẩm bẩn./.  
 
 


