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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối 

với sức khỏe con người và xã hội. Vấn đề đảm bảo ATTP hiện đang 

được rất nhiều nước kể cả những nước đã và đang phát triển quan tâm, đặc 

biệt là các nước ở khu vực châu Á, nơi phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã 

hội. Sự tập trung ngày càng cao các khu vực dân cư tại các đô thị, thành 

phố, các khu công nghiệp đang được hiện đại hoá cũng như sự mở rộng 

giao lưu quốc tế, đã đòi hỏi từng nước không những phải tăng số lượng 

lương thực thực phẩm sản xuất mà còn phải đảm bảo chất lượng an toàn và 

có giá trị dinh dưỡng cao đối với thực phẩm tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 

Từ khi Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO), công tác quản lý chất lượng ATTP đã 

được đặc biệt quan tâm bởi vai trò của nó. Do đó, đứng trước xu thế hội 

nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của 

WTO và thực hiện thỏa thuận AFTA nên việc sản xuất và chế biến các 

loại thực phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đặc 

biệt là chất lượng ATTP trở nên rất cần thiết. 

Trong những năm qua Đảng, Chính phủ và Nhà nước đã quan 

tâm chỉ đạo các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (NN&PTNT), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tích 

cực, chủ động triển khai các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực đảm bảo ATTP cho người dân. Thể chế, bộ máy hành chính, đội 

ngũ cán bộ, tài chính công đã từng bước được củng cố, đáp ứng về cơ 

bản yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế về bảo đảm công 

tác ATTP. 

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều biến động 

to lớn, trong đó có những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm 

ATTP cho xã hội như: sự gia tăng nhanh chóng về số lượng và 

quy mô các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; 

sự đa dạng hoá các mặt hàng thực phẩm; đa dạng hoá các đối 

tượng sử dụng sản phẩm và dịch vụ cung cấp thực phẩm; sự hội 

nhập của nền kinh tế trong sự giao lưu buôn bán hàng hoá đa 

phương trên thế giới...Bên cạnh đó, tình trạng một số nơi rau quả 

bị ô nhiễm hóa chất độc hại; thịt gia súc, gia cầm, thủy sản của một 

số cơ sở sản xuất còn dư lượng kháng sinh, hóc môn; việc sử dụng 
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hóa chất, phụ gia không đúng quy định trong chế biến, bảo quản thực 

phẩm; việc kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại các chợ, đường 

phố, khu du lịch, lễ hội, trường học, bệnh viện chưa được quản lý tốt, 

ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp, trong 

trường học vẫn xảy ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và ảnh 

hưởng tới phát triển kinh tế, du lịch, văn minh đô thị. Tình trạng thực 

phẩm giả, kém chất lượng, hàng thực phẩm nhập lậu qua biên giới chưa 

được kiểm soát chặt chẽ; các vi phạm pháp luật chưa được xử lý kịp thời, 

nghiêm minh, vệ sinh môi trường, ATTP chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Công tác quản lý nhà nước (QLNN) về ATTP trong thời gian 

qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì còn nhiều hạn chế, bất 

cập như: nhận thức của người lãnh đạo, quản lý, người sản xuất kinh 

doanh và người tiêu dùng tuy có biến chuyển bước đầu nhưng chưa 

bền vững, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay; hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tuy đã được ban hành 

nhưng vẫn còn thiếu đồng bộ; tổ chức bộ máy QLNN về ATTP từ trung 

ương đến địa phương còn chưa thống nhất; vai trò của UBND các cấp 

chưa được phát huy; kinh phí đầu tư hàng năm của nhà nước cho công 

tác bảo đảm ATTP có tăng nhưng chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế và 

chưa huy động hết các nguồn lực xã hội; công tác kiểm tra, thanh tra và 

xử lý vi phạm pháp luật về ATTP chưa sát với thực tế phát triển của đất 

nước; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về ATTP chưa hiệu quả. 

Từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Quản 

lý nhà nước về An toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay” làm Luận án 

Tiến sĩ Luật học, đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích chung: Mục đích chung của luận án là đưa ra quan 

điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về ATTP ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở phân tích, làm rõ phương diện lý 

luận và thực tiễn các vấn đề về QLNN về ATTP ở Việt Nam và kinh 

nghiệm của một số nước trên thế giới. 

Mục đích cụ thể: Để thực hiện được mục tiêu chung trên cần 

thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: 

Một là, Luận án đánh giá được những công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước có liên quan đến QLNN về ATTP, xác định 

được câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu. 
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Hai là, Luận án hình thành được khái niệm QLNN về ATTP, đặc 

điểm, vai trò QLNN về ATTP, chỉ ra sự cần thiết QLNN về ATTP ở Việt 

Nam hiện nay. 

Ba là, Luận án phân tích những ưu điểm, hạn chế QLNN về 

ATTP ở Việt Nam trong thời gian qua. 

Bốn là, Luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nâng cao 

hiệu quả QLNN về ATTP ở Việt Nam trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

tập trung vào những vấn đề sau: 

Thứ nhất, khảo cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

liên quan đến đề tài nghiên cứu, chỉ ra những kết quả, nội dung cần kế thừa 

phát triển, những nội dung mới luận án cần giải quyết. 

Thứ hai, nghiên cứu cơ sở lý luận QLNN về ATTP: khái niệm, đặc 

điểm, vai trò, nguyên tắc, phương pháp, công cụ QLNN về ATTP; các nội 

dung của QLNN về ATTP; các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả QLNN về 

ATTP; kinh nghiệm của một số nước về QLNN đối với ATTP, giá trị tham 

khảo cho Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả QLNN về ATTP. 

Thứ ba, phân tích thực tiễn QLNN về ATTP trong việc: xây 

dựng và ban hành chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện pháp luật 

về ATTP; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các 

cơ sở vi phạm ATTP; xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của các cơ 

sở chế biến thực phẩm và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATTP. 

Thứ tư, trên cơ sở phân tích, tìm ra các hạn chế, khoảng trống về 

QLNN hiện nay để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về 

ATTP. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về ATTP như: nhóm 

giải pháp về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; về tổ chức thực 

hiện; nhóm giải pháp về thông tin, giáo dục, tuyên truyền; đẩy mạnh 

hội nhập và hợp tác khu vực; khai thác hiệu quả hỗ trợ quốc tế về 

đảm bảo an toàn thực phẩm; áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực 

phẩm; xã hội hóa lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những tài liệu, văn bản pháp luật 

về ATTP; công trình khoa học, báo cáo, tài liệu tổng kết đánh giá về 

QLNN đối với ATTP; nội dung QLNN về ATTP, thực tiễn QLNN đối 

với ATTP của các cơ quan, tổ chức hiện nay. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về thời gian: Luận án nghiên cứu QLNN về ATTP từ năm 2010 

(khi có Luật ATTP) đến năm 2017. 

Về không gian: Quản lý nhà nước đối với ATTP thuộc các cơ quan 

quản lý nhà nước quản lý như: Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN, tuy 

nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của Luận án, tác giả chủ yếu nghiên cứu hoạt 

động QLNN của Bộ Y tế đối với lĩnh vực ATTP. Luận án nghiên cứu QLNN 

về ATTP một số nước. Luận án không nghiên cứu các lĩnh vực khác liên 

quan đến y tế. 

Về nội dung: 

Thứ nhất, Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận QLNN 

về ATTP. 

Thứ hai, Luận án nghiên cứu thực trạng QLNN về ATTP ở 

Việt Nam. 

Thứ ba, Luận án nghiên cứu quan điểm và giải pháp nâng cao 

QLNN về ATTP ở Việt Nam hiện nay. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử để đảm bảo việc nhận thức về hoạt động QLNN 

về ATTP luôn đảm bảo tính logic giữa nhận thức trực quan đến 

tư duy và thực tiễn, trong mối quan hệ biện chứng giữa các bộ 

phận trong cùng hệ thống, giữa hệ thống với môi trường xung 

quanh và phù hợp với các qui luật vận động của nó. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Để thực hiện nội dung Luận án, tác giả sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể sau: 

Thu thập thông tin, nhằm thu thập thông tin, dữ kiện cấp 2 trên cơ 

sở các tài liệu hay các tuyên bố đã được công bố chứ không phải do chính 

tác giả trực tiếp thu thập lần đầu. Phương pháp này được sử dụng trong 

toàn bộ các chương của luận án và tập trung chủ yếu ở chương tổng quan 

tình hình nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng trong việc khảo cứu 

các công trình nghiên cứu liên quan tới đề tài, phân tích những nội dung 

chính, phương pháp được sử dụng và các kết luận đã đạt được cũng như 

những điểm cần tiếp tục nghiên cứu trong các nghiên cứu trước đó. Qua 

việc sử dụng phương pháp này, tác giả đã kế thừa được một số nội dung 

cơ bản liên quan đến QLNN về ATTP và sử dụng cho việc phân tích nội 
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dung của các chương khác của luận án. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã nghiên cứu các văn bản pháp 

luật, các đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, sách tham tham khảo, 

chuyên khảo, tạp chí… có liên quan đến QLNN về ATTP. 

Phân tích, tổng hợp: Phương pháp này sử dụng phổ biến ở Chương 

3 và 4 của luận án. Phân tích trước hết là phân chia cái toàn thể của đối 

tượng nghiên cứu thành những bộ phận, những mặt, những yếu tố cấu 

thành giản đơn hơn để nghiên cứu, phát hiện ra từng thuộc tính, bản chất 

của từng yếu tố đó và từ đó giúp chúng ta hiểu được đối tượng nghiên cứu 

một cách mạch lạc hơn, hiểu được cái chung phức tạp từ những yếu tố bộ 

phận ấy. Nhiệm vụ của phân tích là thông qua cái riêng để tìm ra được cái 

chung, thông qua hiện tượng để tìm ra bản chất, thông qua cái đặc thù để 

tìm ra cái phổ biến. 

Tổng hợp là việc từ những kết quả nghiên cứu từng mặt, từng vấn 

đề đơn lẻ tổng hợp lại để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn cái chung, từ đó 

tìm hiểu từng đối tượng nghiên cứu. 

Phương pháp phân tích được sử dụng để đánh giá sâu sắc hơn từng 

khía cạnh khác nhau của QLNN về ATTP, trong khi đó phương pháp tổng 

hợp được sử dụng để khái quát hóa các kết quả từ việc phân tích để đưa ra 

những nhận định và đánh giá chung về vấn đề QLNN về ATTP trong một 

tổng thể các mối liên hệ và các khía cạnh khác nhau của QLNN về ATTP 

Việt Nam hiện nay. Phân tích và tổng hợp cũng được sử dụng để đánh giá 

thành tựu và hạn chế, bất cập QLNN về ATTP trong những năm qua. 

Lôgic - lịch sử: Quản lý nhà nước về ATTP qua từng giai 

đoạn. Mỗi giai đoạn, các lý thuyết và kết quả ứng dụng, thực tiễn và 

đề xuất các giải pháp cho phù hợp. Do vậy, tác giả sử dụng phương 

pháp này để nghiên cứu các chương 1,2,3,4 của Luận án. 

Thống kê, mô tả: Thông tin định lượng thu thập được từ các tài 

liệu thống kê QLNN về ATTP được sử dụng xử lý, sắp xếp và mô 

phỏng dưới dạng bảng biểu, sơ đồ để minh chứng cho các bằng 

chứng định lượng về các phân tích hay nhận định quản lý nhà nước 

về ATTP. 

Quy nạp, diễn dịch: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đi từ cái 

riêng đến cái chung, từ những sự vật đơn lẻ cho đến các nguyên lý phổ 

biến. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phương pháp diễn dịch trong việc 

nghiên cứu QLNN về ATTP. Trên cơ sở số liệu tác giả thu thập chủ yếu 
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của Bộ Y tế, báo cáo của Chính phủ, tác giả tổng hợp thành những nhận 

định, đánh giá. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

5.1. Đóng góp mới về lý luận 

Một là, Luận án làm sáng tỏ và sâu sắc thêm những vấn đề lý 

luận QLNN về ATTP. Luận án đưa ra một số khái niệm, kết luận 

mang tính khoa học, góp phần hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu 

quả QLNN về ATTP. 

Hai là, Luận án làm rõ nội dung liên quan QLNN về ATTP 

(Xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật về ATTP; tổ chức thực 

hiện pháp luật về ATTP; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đối với các chủ thể vi phạm ATTP; xử phạt hành vi vi phạm pháp 

luật của các cơ sở chế biến thực phẩm; Hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực ATTP); nghiên cứu kinh nghiệm QLNN về ATTP của các nước 

phát triển và Liên minh châu Âu về quản lý ATTP và giá trị tham 

khảo cho Việt Nam. Các nhận định, đánh giá của Luận án giúp cho 

các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, đặc biệt là các nhà lập chính 

sách cơ quan nhà nước có cái nhìn tổng thể, đầy đủ về các quy định, 

cách thực hiện QLNN về ATTP . 

5.2. Đóng góp mới về thực tiễn 

Một là, Luận án góp phần thay đổi nhận thức và hành động đối 

với các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà sản xuất, kinh doanh liên quan đến 

ATTP. 

Hai là, Luận án để xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN 

về ATTP ở Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tê, tạo cơ sỏ pháp lý 

đồng bộ, đầy đủ, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn hiện nay; 

tạo cơ sở cho việc đảm bảo sức khỏe của người dân. 

Ba là, Luận án là công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu, 

có giá trị về lý luận cũng như thực tiễn là cơ sở để phát triển các 

nghiên cứu tiếp theo. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án là những bổ sung quan trọng vào 

sự phát triển của lý luận về QLNN về ATTP, góp phần nâng cao nhận 

thức lý luận về vai trò, giá trị của QLNN đối với ATTP ở Việt Nam. 

Luận án dùng làm tài liệu tham khảo đối với hoạt động quản lý 

nhà nước về Y tế; làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy tại các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế, về ATTP; tài 
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liệu tham khảo trong giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác quản lý về ATTP và các công chức làm 

nhiệm vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

7. Cơ cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, 

Phụ lục, Luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 

Chương 2. Những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm. 

Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm ở Việt Nam. 

Chương 4. Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay. 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Một là, nhóm công trình liên quan đến lý luận QLNN về ATTP. 

Nhìn chung các công trình đã nghiên cứu liên quan đến nhóm này đã nêu 

tính cấp bách của công tác ATTP; vấn đề cải cách hành chính về ATTP; 

Vai trò đội ngũ công chức đối với công tác ATTP... 

Hai là, nhóm công trình liên quan đến thực trạng QLNN về ATTP. 

Nhin chung nhóm các công trình này đã nghiên cứu thực trạng một số địa bàn 

trong việc quản lý công tác ATTP (Tuyên Quang); đánh giá Luật ATTP, đưa 

ra một số kết luận và kiến nghị. Tuy nhiên, các công trình chưa phân tích thực 

tiễn toàn diện các nội dung QLNN đối với công tác ATTP. 

Ba là, nhóm công trình liên quan đến giải pháp QLNN về 

ATTP. Nhìn chung nhóm các công trình này đã đề xuất các giải pháp 

như: Kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính bảo đảm 

ATTP trong ngành Y tế, từng bước hoàn thiện pháp luật về y tế thông 

qua việc xây dựng và ban hành các VBQPPL, kiện toàn hệ thống 

thanh tra chuyên ngành vệ sinh ATTP trong ngành Y tế Việt Nam... 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu nước ngoài đã đề cập 

đến vấn ATTP, NĐTP, nguyên nhân NĐTP, vấn đề thức ăn đường 
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phố...Nội dung chính QLNN về ATTP các công trình chưa nghiên 

cứu một cách khoa học, toàn diện và đầy đủ. Do vậy, việc tiếp tục 

nghiên cứu QLNN về ATTP ở Việt Nam và kinh nghiệm của các 

nước về vấn đề này là cần thiết. 

1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu 

Một mặt, các công trình đã hệ thống hóa được lý luận cơ bản 

về ATTP, hậu quả ngộ độc thực phẩm đối với cá nhân và xã hội; 

những vấn đề chung về pháp luật y tế; các yếu tố ảnh hưởng đến 

QLNN về ATTP, sự cần thiết tăng cường vai trò quản lý nhà nước 

đối với ATTP; các nguyên tắc quản lý và điều kiện đảm bảo ATTP… 

Mặt khác, các công trình cũng đã nghiên cứu thực trạng vấn đề 

ATTP trên một số địa bàn cụ thể: Thái Nguyên, tình trạng mất ATTP 

trong: sản xuất nông sản thực phẩm; chế biến thực phẩm; kinh doanh 

và lưu thông thực phẩm trên thị trường; thực phẩm nhập khẩu, xuất 

khẩu; kiến thức, thực hành của các nhóm đối tượng tham gia chuỗi 

cung cấp thực phẩm.... 

Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có một nghiên cứu khoa 

học nào nghiên cứu chuyên sâu về QLNN về ATTP. Dưới góc độ 

Luật học, các nội dung của Luận án như: đặc điểm, hình thức, 

phương pháp, nội dung QLNN về ATTP; thực trạng công tác QLNN 

về ATTP ở Việt Nam trong thời gian qua; các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả QLNN về ATTP ở Việt Nam thì các công trình khoa học 

trước chưa được đề cập. Các công trình nghiên cứu trên đã cung cấp cơ 

sở quan trọng để tác giả tiếp tục nghiên cứu sâu đề tài quản lý nhà nước 

đối với ATTP ở Việt Nam hiện nay. 

1.3. Những vấn đề đặt ra được tiếp tục nghiên cứu 

1.3.1. Vấn đề tiếp tục nghiên cứu 

Một là, Luận án tiếp tục hoàn thiện lý luận cơ bản QLNN về 

ATTP: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, phương pháp, công cụ 

QLNN về ATTP. 

Hai là, Luận án tiếp tục nghiên cứu thực tiễn QLNN về ATTP 

về: Xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện 

pháp luật về ATTP; xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở 

chế biến thực phẩm; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATTP... 

Ba là, luận án nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

QLNN về ATTP hiện nay như: Chủ trương của Đảng và Nhà nước; chính 

sách, pháp luật làm hành lang pháp lý cho hoạt động ATTP.... 
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Bốn là, kinh nghiệm của một số nước phát triển và một số 

nước đang phát triển về QLNN đối với ATTP, giá trị tham khảo cho 

Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả QLNN về ATTP được tác giả 

đề cập trong Luận án. 

Năm là, thực trạng QLNN về ATTP được tác giả đề cập trong 

chương 3 của Luận án; phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt 

được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc: xây dựng và ban 

hành chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện pháp luật về ATTP; xử 

phạt hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở chế biến thực phẩm và 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATTP. 

Sáu là, quan điểm của Đảng và Nhà nước về QLNN đối với 

ATTP đã được tác giả đề cập trong chương 4: mục tiêu bảo vệ quyền 

con người, quyền công dân; quyền tự do kinh doanh và duy trì môi 

trường cạnh tranh lành mạnh; xã hội hóa lĩnh vực ATTP. 

Bảy là, luận án đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

QLNN về  về ATTP ở Việt Nam trong những năm tới. 

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Từ “khoảng trống” của các công trình nghiên cứu liên quan, 

NCS xác định các câu hỏi nghiên cứu của luận án bao gồm: 

Một là, nội dung QLNN đối với ATTP và các yếu tố ảnh 

hưởng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP ở Việt Nam 

hiện nay? 

Hai là, thực tiễn quản lý nhà nước đối với ATTP ở Việt Nam 

hiện nay như thế nào? 

Ba là, quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về ATTP ở Việt Nam là gì? 

1.3.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở nhận thức và các khảo sát, luận án sẽ thu thập, xử lý 

thông tin nhằm kiểm chứng các giả thuyết sau: 

Giả thuyết 1. Quản lý nhà nước về ATTP chưa đáp ứng được 

trước tình hình mất an toàn thực phẩm đang diễn ra phức tạp như 

hiện nay ở Việt Nam. 

Giả thuyết 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về ATTP 

chính là thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng 

ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ, trước hết là trong bảo đảm 

ATTP. Ngoài ra, lương thực thực phẩm là một loại sản phẩm chiến 
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lược, ngoài ý nghĩa kinh tế còn có ý nghĩa chính trị, rất quan trọng của 

mỗi đất nước. 

 

Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

2.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là hoạt động thực thi 

quyền lực nhà nước của các cơ quan trong bộ máy nhà nước (chủ yếu là 

các cơ quan thuộc hệ thống hành pháp), mang tính quyền lực nhà nước, 

chủ yếu bằng pháp luật để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người 

trên lĩnh vực ATTP nhằm thoả mãn những nhu cầu của con người, bảo 

đảm sức khoẻ cho nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội 

về sức khoẻ con người. 

2.1.2. Đặc điểm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Quản lý nhà nước về ATTP được thực hiện bởi chủ thể là các 

CQNN, cá nhân có thẩm quyền; QLNN về ATTP mang tính quyền lực 

nhà nước; QLNN về ATTP là hoạt động được tiến hành bởi những 

chủ thể có quyền hành pháp; QLNN về ATTP luôn luôn được thực 

hiện phối hợp của các QLNN nhằm đạt hiệu quả tối ưu… 

2.1.3. Vai trò nhà nước về an toàn thực phầm 

Trước hết, nhà nước hoạch định và ban hành các văn bản pháp 

luật có liên quan đến ATTP để hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm có định hướng để sản xuất thực phẩm sạch, 

đảm bảo ATTP. Nhà nước là cầu nối, tạo niềm tin đối với người tiêu 

dùng giúp cho người tiêu dùng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng 

sản phẩm dịch vụ trên thị trường. Trong quá trình hội nhập và phát 

triển, nhà nước đảm bảo các thực phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng 

quốc tế trong việc xuất nhập khẩu trên thị trường nước ngoài. 

2.1.4. Nguyên tắc quản lý về An toàn thực phẩm 

Thứ nhất, đảm bảo ATTP là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm..Thứ hai, sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản 
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xuất, kinh doanh. Thứ ba, quản lý ATTP phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ 

thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng. … 

2.1.5. Hình thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Một là, ban hành các quyết định có ý nghĩa chung, chủ đạo; 

Hai là, ban hành các quyết định mang tính quy phạm; Ba là, ban hành 

những văn bản cá biệt áp dụng các QPPL. 

2.1.6. Phương pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Một là, căn cứ vào bản chất của sự tác động, các phương pháp 

quản lý hành chính nhà nước được phân thành: phương pháp hành 

chính và phương pháp kinh tế. Hai là, trên cơ sở mức độ của sự tác 

động, phương pháp quản lý hành chính nhà nước được chia ra: 

phương pháp điều chỉnh, phương pháp lãnh đạo chung và phương 

pháp quản lý trực tiếp. 

2.1.7. Công cụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sử dụng các công cụ 

chủ yếu sau: Chính sách, pháp luật; quy hoạch, kế hoạch. 

2.2. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

2.2.1. Xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật về an toàn 

thực phẩm 

Thứ nhất, xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển; Thứ hai, xây dựng, ban hành hệ thống quy định 

pháp luật về ATTP 

2.2.2. Tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm 

Một là, xây dựng bộ máy quản lý và đội ngũ CBCC thực hiện 

chức năng quản lý về ATTP; Hai là, xây dựng, nâng cao chất lượng, 

trách nhiệm đội ngũ CBCC quản lý trong CQHCNN đối với ATTP; 

Ba là, tổ chức và tạo lập các điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân Việt Nam… 

2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 

Thứ nhất, thanh tra, kiểm tra các cơ sở vi phạm ATTP; Thứ hai, 

thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật tại các cơ sở chế biến thực 

phẩm; Thứ ba, thanh tra sản xuất và chế biến của các cơ sở chế biến 

thực phẩm; Thứ tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ATTP. 
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2.2.4. Xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, 

cơ sở chế biến thực phẩm 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP là việc 

người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc 

phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật. 

2.2.5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

Hiện nay WHO (Tổ chức Y tế thế giới) đã xây dựng các chiến 

lược ATTP đối với khu vực Tây Thái Bình Dương nhằm mục tiêu 

giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay. 

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an toàn thực 

phẩm; Chính sách, pháp luật làm hành lang pháp lý cho hoạt động an toàn 

thực phẩm; Đội ngũ công chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 

Trình độ dân trí và mức độ ủng hộ của xã hội; Trang thiết bị và phương tiện; 

Sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước; Hợp tác quốc tế. 

2.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

của một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam. 

2.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của một 

số nước. Luận án nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển và 

iên minh châu Âu (EU). 

2.4.2. Giá trị tham khảo cho Việt Nam quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm: Cần xây dựng hệ thống kiểm soát thực phẩm 

theo nguyên tắc: phân tích mối nguy, tiếp cận quản lý hệ thống “ngăn 

ngừa, phòng chống, kiểm soát và xử lý” và kiểm soát toàn bộ chu 

trình thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”; cần xây dựng được hệ 

thống quy định pháp luật đồng bộ; cần xây dựng được hệ thống quy 

định pháp luật đồng bộ; xây dựng bộ máy quản lý và kiểm soát 

ATTP tập trung một đầu mối, nhất thể hóa cơ quan quản lý ATTP 

như ở Mỹ... 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Thực trạng an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay 

3.1.1. Về tình hình ngộ độc thực phẩm 

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 

2011 - 2016, toàn quốc đã ghi nhận 1.007 vụ NĐTP với 30.395 người 

mắc và 164 người chết. Nguyên nhân NĐTP gây nên do vi sinh vật 

gồm 405 người, số người mắc là 18.913, số tử vong là 05. Nguyên 

nhân do hóa chất, độc tố tự nhiên, thời gian 2011 - 2016 với số lượng 

324 người, số người mắc là 3.646, số người tử vong là 146 người; các nguyên 

nhân không xác định số lượng người mắc gồm 268, số người mắc 7.836 và số 

người tử vong là 13 người [35 ]. 

3.1.2. Công tác phòng chống ngộ độc và bệnh truyền qua 

thực phẩm 

Kết quả giám sát tại 06 Viện chuyên ngành và Trung tâm kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế; các đơn vị đã 

triển khai xây dựng kế hoạch, kết quả giám sát được 1143 mẫu thực 

phẩm thuộc 13 nhóm mẫu thực phẩm với 28 chỉ tiêu giám sát, trong 

đó đã phát hiện 164/1143 mẫu không đạt (14,3%). Tại các địa 

phương đã giám sát được 9.685 mẫu thực phẩm trong đó có 85,8% 

mẫu  được giám sát định kỳ. Chủ yếu là các mẫu thực phẩm giám sát 

là thực phẩm trong nước (chiếm 99,97%), tỷ lệ mẫu được xét nghiệm 

tại Trung tâm Y tế dự phòng là 59,53%, tỷ lệ mẫu được sử dụng test xét 

nghiệm nhanh là 29,49% và tỷ lệ mẫu được xét nghiệm tại các Viện khu 

vực và các đơn vị khác là 29,98% [35]. 

3.2. Thực trạng pháp luật quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

3.2.1. Pháp luật về bộ máy quản lý về an toàn thực phẩm 

Trong thời gian qua, Luật ATTP đã được ban hành và hệ thống 

các văn bản triển khai được ban hành và thực hiện có hiệu quả: Nghị 

định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn... 

3.2.2. Hình thức, phương pháp quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm 

Về hình thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.Ban hành 

các quyết định mang tính quy phạm: Hệ thống những văn bản có liên quan 

đến ATTP như: 1) Luật ATTP năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
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ngày 02/02/2018; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Ba là, 

ban hành những văn bản cá biệt áp dụng các QPPL 

Về phương pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên 

cạnh việc ban hành hệ thống văn bản để điều chỉnh và thực thi công 

tác QLNN về ATTP thì các CQHCNN đã thực hiện các phương pháp 

như: Phương pháp hành chính; Phương pháp kinh tế. 

3.3. Thực tiễn nội dung quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

3.3.1.  Xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật về an toàn 

thực phẩm 

Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; 

Công tác soạn thảo, thẩm định và ban hành VBQPPL về ATTP đã và 

đang từng bước thực hiện theo một quy trình thống nhất, chặt chẽ do 

luật định ban hành văn bản cũng từng bước được thiết lập, tạo điều 

kiện để các đối tượng thi hành tham gia đóng góp ý kiến cho các dự 

thảo văn bản. 

3.3.2. Tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm 

3.3.2.1. Về xây dựng bộ máy quản lý 

Tại Trung ương, theo Luật ATTP, QLNN về ATTP được phân 

công cho ba Bộ: Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương tại Điều 

62, 63, 64 của Luật theo nguyên tắc quản lý theo chuỗi cung cấp thực 

phẩm với từng nhóm thực phẩm, ngành hàng cụ thể. Bộ Y tế chịu 

trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước 

về ATTP. Tại mỗi bộ có đơn vị giúp Bộ trưởng trong thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về ATTP. 

Tại địa phương UBND các cấp thực hiện QLNN về ATTP 

trong phạm vi địa phương. Tham mưu giúp UBND tỉnh là Sở Y tế, 

Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế. Tham mưu giúp UBND 

huyện có các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Phòng 

Y tế; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh 

tế.Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hiện nay chỉ có cán bộ chuyên môn 

làm chung các lĩnh vực y tế, trong đó có ATTP, chưa có chuyên trách 

trong lĩnh vực ATTP. 

3.3.2.2. Về đội ngũ cán bộ, công chức quản lý an toàn thực phẩm 

Theo bảng thống kê 3.2. thì: i) số lượng CBCC trên phạm vi cả 

nước làm công tác QLNN về ATTP có 5212 người, trong đó: Trung 

ương có 120 biên chế chiếm 2,30%. Đây là đội ngũ CBCC xây dựng 

chính sách, hệ thống VB luật và VB dưới luật nhằm quản lý, điều 
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chỉnh lĩnh vực ATTP đối với các tuyến dưới; ii) Tại tuyến tỉnh: biên 

chế của 60 Chi cục ATTP là 2.373 người chiếm 14,74%, trung bình 

mỗi chi cục có 19 biên chế; iii) tuyến huyện, ước tính cả nước số 

người tham gia quản lý chất lượng ATTP là 1.949 người chiếm 

12,10% tổng số CBCC làm công tác ATTP (trung bình là 3 

người/huyện); iiii) tuyến xã, ước tính cả nước số người tham gia quản 

lý chất lượng ATTP là 11.516 người chiếm 71,54% (trung bình là 

1,05 người/xã) (không chuyên trách) nên chưa được trả lương vì hiện 

tại cấp xã/phường không được giao chức năng quản lý về ATTP. 

3.3.2.3. Tổ chức và tạo lập các điều kiện để các cơ sở chế biến 

thực phẩm thực hiện các quyền và trách nhiệm theo pháp luật. 

Năm 2010 Luật ATTP ra đời đã đánh dấu văn bản giá trị có 

pháp lý cao nhất trong lĩnh vực ATTP hiện nay. Bên cạnh đó, các Bộ, 

ngành liên quan cũng đã ban hành hàng loạt các Quyết định, Thông tư... 

Công tác phối hợp liên ngành về quản lý an toàn thực phẩm ở 

Trung ương. Hoạt động phối hợp liên ngành về quản lý ATTP được 

thực hiện thống nhất dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành 

Trung ương về ATTP, tập trung vào hoạt động thanh tra, kiểm tra 

liên ngành về ATTP, xử lý sự cố ATTP, giải quyết các vướng mắc 

trong phân công, phân cấp. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành 

Trung ương về ATTP, liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Công Thương đã phối hợp xây dựng Luật ATTP. 

3.3.2.5. Thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong chế biến, 

kinh doanh thực phẩm 

Theo báo cáo của 63 tỉnh thành trong cả nước thì đến hết năm 

2016 mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cho đến nay cả nước mới cấp 

được 163.877 cơ sở đủ điều kiện ATTP. Nguyên nhân chủ yếu là do 

điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở chế biến, kinh doanh còn rất 

hạn chế về mặt vệ sinh, chính quyền các cấp chưa thực sự vào cuộc, 

trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác này còn mỏng, đặc biệt 

là ở tuyến xã, phường. 

3.3.2.6. Ngân sách cho quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Ngân sách dành cho công tác ATTP hiện nay còn thấp: 1) Ngân 

sách Trung ương (từ nguồn kinh phí sự nghiệp, Chương trình mục tiêu 

quốc gia ATTP): 1.369,770 tỷ đồng; 2) Ngân sách địa phương (từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia ATTP): 122,8 tỷ 

đồng; 3) Nguồn thu được trích để lại phục vụ trực tiếp cho quản lý 
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ATTP (phí, lệ phí, kinh phí xử phạt vi phạm hành chính…): 1.053,22 tỷ 

đồng; 4) Các nguồn tài chính khác (hỗ trợ quốc tế, đóng góp tổ chức cá 

nhân…): khoảng 5.410 tỷ đồng (Báo cáo của Bộ Tài chính) [35]. 

3.3.2.7. Cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm 

Tại Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ đã cơ bản được bố trí trụ 

sở làm việc, đầy đủ trang thiết bị, điều kiện làm việc để triển khai 

nhiệm vụ. Các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành đã được đầu tư, 

nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đầu tư ngân sách nhà nước 

về xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng về 

ATTP giai đoạn 2011 -2016 là 416,7 tỷ đồng. 

3.3.2.8. Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm 

Tại Trung ương, trong giai đoạn 2011 - 2016, các đơn vị chức 

năng của 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương đã thẩm định hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo thực phẩm cho 14.978 hồ sơ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm thực phẩm trong nước và thực phẩm nhập khẩu [35]. 

3.3.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 

3.3.3.1. Thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật tại các cơ sở 

chế biến thực phẩm. 

Công tác thanh, kiểm tra về ATTP hàng năm được thực hiện 

theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, 

trong đó tập trung nhiều vào dịp Tết Nguyên đán và Tháng hành 

động vì ATTP và Tết Trung thu. Trong giai đoạn 2011 - 2016, cả 

nước đã  thành  lập  được 153.493 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành 

sự tham gia của các ngành chức năng: Y tế, Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Công thương, Công an, Khoa học và Công nghệ, 

Giáo dục và Đào tạo..., tiến hành kiểm tra tại 3.350.035 cơ sở, phát 

hiện 678.755 cơ sở vi phạm, chiếm 20,3% [ 35]. 

3.3.2. Về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính 

Theo thống kê từ báo cáo của 45 tỉnh/thành phố UBND có đủ 

số liệu thì, giai đoạn 2011 - 2016 đã có 124.957 Đoàn thanh tra 

ATTP/45 tỉnh; số vụ vi phạm là 436.311 vụ, số tiền phạt là 211 tỷ 

đồng, số sản phẩm bị tiêu hủy là 24.748 tấn. Các vi phạm chủ yếu là 

vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, vi phạm về trang thiết bị, dụng 
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cụ, vi phạm về việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm, thực phẩm 

không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... 

3.3.3.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ sở vi phạm 

an toàn thực phẩm 

Trong thời gian 2011-2016 theo thống kê của các tỉnh, các cơ quan 

chức năng đã tiếp 85.050 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị; trong đó có một số đoàn đông người. Bên cạnh đó, các ngành chức 

năng cũng đã nhận 180 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ 

quan hành chính các cấp (70.042 đơn khiếu nại, 523 đơn tố cáo) [35]. 

3.3.4. Xử phạt vi phạm pháp luật của các cơ sở chế biến 

thực phẩm 

Lần đầu tiên, vi phạm về ATTP được quy định tại Ðiều 317 

của Bộ luật Hình sự 2015 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 về “Tội vi phạm quy định về an 

toàn thực phẩm”, tùy theo mức vi phạm, có các mức phạt khác nhau. 

Theo thống kê Thanh tra về ATTP từ năm 2011-2016 thì xử lý 

vi phạm từ năm 2011-2016 trong số 678.755 cơ sở vi phạm, mới chỉ 

có 136.545 cơ sở bị xử lý, chiếm 20,1%, trong đó phạt tiền trung bình 

200 nghìn đồng/vụ [35]. 

3.3.5.  Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm 

Việc hợp tác quốc tế và gia nhập WTO Việt Nam đã có nhiều 

dự án và Hiệp định. Việt Nam tham gia với tư cách là một thành 

viên, Việt Nam chưa có đủ khả năng nhận các dự án về ATTP thực 

hiện. Bởi lẽ, các tiêu chuẩn về ATTP của quốc tế thực hiện ở Việt 

Nam rất khó và không mang tính khả thi; bộ máy QLNN về ATTP từ 

Trung ương xuống địa phương chưa đồng bộ, thống nhất; pháp luật 

Việt Nam quy định chưa chặt chẽ, con người thực thi chưa hiệu quả. 

3.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

3.4.1. Kết quả đã đạt được 

Thứ nhất, về hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL về 

ATTP. Số liệu thống kê từ các bộ và UBND của 63 tỉnh/thành phố thì 

trong giai đoạn từ 2011-2016, hệ thống pháp luật về ATTP của Việt 

Nam đã có 158 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do các cơ quan 

trung ương ban hành. 

Thứ hai, về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP. Hệ 

thống cơ quan chuyên ngành quản lý về ATTP đã được thành lập như 

Chi cục ATTP; Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy 
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sản; Chi cục Quản lý thị trường trong đó có sự phân công cụ thể, rõ 

ràng về nhiệm vụ giữa các Chi cục phù hợp với quy định của Luật 

ATTP và các văn bản dưới Luật. 

Thứ ba, về hệ thống thanh tra.Tại Trung ương: Cục ATTP 

được giao nhiệm vụ thanh tra ATTP từ quý 1/11/2008 và được quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế, mối quan hệ 

công tác của Thanh tra Cục ATTP tại Quyết định 1819/QĐ-BYT. 

Cho đến nay Thanh tra Cục có 12 cán bộ. 

Thứ tư, về công tác xử lý vi phạm pháp luật về ATTP. Việc áp 

dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về XPVPHC trong lĩnh 

vực ATTP trong những năm qua được cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị 

chức năng quan tâm, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả 

tích cực, góp phần kìm chế các vụ NĐTP và sự gia tăng VPHC trong 

lĩnh vực ATTP. 

Thứ năm, về công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực 

phẩm. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người 

dân về kiến thức và pháp luật về ATTP đã được các cấp chính quyền 

các cấp quan tâm và duy trì tương đối thường xuyên, tạo bước 

chuyển biến về nhận thức đối với các nhà quản lý, người sản xuất - 

kinh doanh, người tiêu dùng về ATTP. 

Thứ sáu, công tác thanh tra, hậu kiểm. Việc triển khai công tác 

thanh tra, hậu kiểm từ sau khi có hệ thống thanh tra chuyên ngành 

ATTP đã được thực hiện tốt hơn so với thời gian trước; công tác này 

từng bước đi vào nền nếp, đặc biệt là đã tăng cường sự phối hợp liên 

ngành, tránh sự chồng chéo, từng bước nâng cao chất lượng công tác. 

3.4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.4.2.1. Tồn tại, hạn chế 

Hệ thống VBQPPL về ATTP. Luật ATTP năm 2010 là văn bản 

có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực ATTP, tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện, Luật còn một số hạn chế. 

Về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP. Lực lượng cán 

bộ quản lý ATTP còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, đặc 

biệt các cán bộ tuyến cơ sở không có chuyên môn sâu về ATTP dẫn 

đến việc hiểu và áp dụng văn bản không đúng, chưa hiệu quả. 

Về thực hiện pháp luật về ATTP. Việc thực thi pháp luật ở 

nhiều địa phương còn hình thức, dàn trải, chưa đạt yêu cầu, chưa 

công khai và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm cũng như chưa tạo 
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được động lực khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm an toàn. 

Về kiểm tra, thanh tra về ATTP. Cơ chế phối hợp giữa thanh 

tra chuyên ngành với các cơ quan quản lý thị trường, UBND các cấp 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác thanh tra chuyên 

ngành ATTP chưa được quy định cụ thể khiến cho hoạt động thanh 

tra, kiểm tra đối với ATTP còn nhiều bất cập nhất định. 

Về công tác xử lý vi phạm pháp luật về ATTP. Việc xử lý các 

vi phạm còn chưa kiên quyết, đặc biệt tại các tuyến xã, phường do 

năng lực các cán bộ yếu, có tâm lý tránh va chạm trong quá trình 

kiểm tra, đặc biệt tại tuyến xã chưa có cán bộ chuyên trách về ATTP. 

Về công tác tuyên truyền, giáo dục về ATTP còn tình trạng nội 

dung thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, thiếu 

căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin 

của nhân dân đối với công tác quản lý ATTP. 

Hệ thống cơ quan QLNN về ATTP còn chưa tương xứng với 

nhiệm vụ; lực lượng còn phân tán ở nhiều bộ ngành, đơn vị nên việc 

triển khai thực hiện còn thiếu sự đồng bộ, hiệu quả chưa cao. 

Phối hợp giữa các cơ quan QLNN về ATTP còn hạn chế. Hoạt 

động của nhiều Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP chưa thực sự hiệu 

quả, nguồn lực, cán bộ lại kiêm nhiệm không theo sát tiến trình thực 

hiện nên hiệu quả chưa cao, đặc biệt ở tuyến xã /phường phần lớn cán bộ 

trong ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm nên chưa tập trung công việc. 

Đầu tư kinh phí cho công tác quản lý ATTP chưa đáp ứng yêu 

cầu, tỷ lệ thực hiện còn thấp do bị cắt giảm và kinh phí về chậm. 

3.4.2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

Một là, do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, 

lãnh đạo quản lý về vai trò của ATTP chưa đầy đủ; lực lượng thực thi 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước còn yếu kém; Hai là, hệ thống bộ máy 

QLNN về ATTP còn yếu, phân tán và thiếu sự đồng bộ; Ba là, lực 

lượng thanh tra chuyên ngành ATTP hiện còn mỏng, đặc biệt là tuyến 

huyện, xã (ngành y tế cấp huyện chưa có mạng lưới thanh tra chuyên 

ngành, tuyến xã chỉ có cán bộ kiêm nhiệm về ATTP; Bốn là, Bộ máy 

quản lý chất lượng ATTP từ Trung ương xuống địa phương đã được 

hình thành và hoàn thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Năm là, kinh 

nghiệm CBCC làm quản lý về ATTP chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

và xu thế hoà nhập khu vực, quốc tế. Sáu là, lực lượng cán bộ quản lý 
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ATTP còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn.  Bảy là, thanh tra, 

xử lý vi phạm ATTP còn hạn chế. Năng lực của các đoàn thanh tra, 

kiểm tra của tuyến huyện, tuyến xã còn hạn chế nên không phát hiện 

được hết các hành vi vi phạm hoặc có phát hiện nhưng không xử lý mà 

chỉ nhắc nhở... 

 

Chương 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM                                 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

4.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm 

4.1.1. Mục tiêu đảm bảo quyền được bảo vệ và chăm sóc sức 

khỏe của con người.  Đảm bảo ATTP nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi 

người chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng 

cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân và mỗi gia đình. 

4.1.2 Đảm bảo quyền tự do kinh doanh và duy trì môi trường 

cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

Một là, nhà nước đảm bảo cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

quyền tự do kinh doanh. Thực tế hiện nay các cơ sở sản xuất kinh 

doanh vừa dựa vào cơ sở pháp lý là Luật ATTP và các văn bản cụ thể 

hóa, hướng dẫn chi tiết sau đó, lại vừa dựa vào Luật Doanh nghiệp. 

4.1.3. Xã hội hóa lĩnh vực an toàn thực phẩm 

Mục đích chủ yếu của xã hội hóa lĩnh vực chất lượng ATTP là 

nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của mọi thành viên trong xã 

hội đối với chất lượng ATTP, để họ thực hiện đúng pháp luật của 

Nhà nước và các quy định của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm 

sức khỏe của cộng đồng và của bản thân. 

4.1.4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ 

sở sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh 

nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn. 

4.1.5. Phù hợp với thông lệ quốc tế 

Các hiệp định chính của WTO bao gồm: Hiệp định về các rào 

cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), Hiệp định về áp dụng các biện 

pháp ATTP và kiểm dịch động, thực vật (SPS), Hiệp định về các 
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quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS) và Hiệp định 

về thương mại dịch vụ (GATS). 

4.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm ở Việt Nam hiện nay 

4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật 

4.2.1.1. Hoàn thiện quy định trong hệ thống văn bản về an 

toàn thực phẩm 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật khuyến 

khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, xanh và sạch; khuyến khích đầu 

tư sản xuất, chế biến thực phẩm với quy mô lớn theo chuỗi sản xuất 

bảo đảm ATTP... 

4.2.1.2. Hoàn thiện thể chế, chính sách 

Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn như: miễn, giảm tiền sử dụng đất; Miễn, 

giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; Hỗ trợ tập trung đất đai... 

4.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện. 

4.2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Tăng cường, phân định rõ trách nhiệm của các ngành chức 

năng từ Trung ương đến cơ sở trong công tác thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát các khâu sản xuất, chế biến, nhập khẩu thực phẩm trước 

khi đưa vào lưu thông và tiêu dùng. 

4.2.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công 

tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Một là, tăng cường nguồn lực con người trong công tác bảo 

đảm ATTP bằng việc phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả trong sử dụng. Hai là, nâng cao hiệu quả công tác ĐTBD cán 

bộ lãnh đạo, quản lý. ... 

4.2.2.3. Tài chính 

Nguồn tài chính là điều kiện cần thiết để duy trì bộ máy quản lý 

nhà nước và triển khai các hoạt động trong quản lý nhà nước về ATTP. 

Đầu tư nâng cấp và mở rộng trụ sở làm việc và phòng kiểm 

nghiệm của các cơ quan quản lý ATTP từ trung ương đến địa phương 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cấp hiện đại các phòng kiểm nghiệm 

hiện có tương đương với hệ thống các phòng kiểm nghiệm của các 

nước trong khu vực. 
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4.2.2.4. Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm 

Tiến hành thường xuyên các hoạt động thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành việc thực hiện các quy trình sản xuất theo quy định về 

chất lượng ATTP ở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ 

lương thực, thực phẩm; tránh tình trạng chỉ làm từng đợt rồi bỏ lửng 

không mang lại nhiều kết quả. 

4.2.2.5. Xử lý vi phạm 

Hiện nay, xử lý vi phạm pháp luật khi phát hiện vi phạm pháp 

luật về ATTP còn nhiều yếu kém, xử phạt về kinh tế nhiều hơn là về 

giáo dục, động viên và do đó ảnh hưởng không lớn đến tâm lý của 

người bị xử phạt. Do vậy, cần có những chế tài đủ mạnh thì mới làm 

cho các nhà sản xuất, chế biến, lưu thông tôn trọng pháp luật về 

ATTP và người tiêu dùng. 

4.2.2.6. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về an toàn thực phẩm 

Thanh tra chuyên ngành ATTP tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh 

tra đang thực hiện; đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch 

và đột xuất; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các 

đoàn thanh tra, triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, 

phạm vi, kết luận thanh tra rõ ràng, kiến nghị đúng pháp luật. 

4.2.3. Nhóm giải pháp về thông tin, giáo dục và truyền thông 

về an toàn thực phẩm 

Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và các tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, cộng đồng dân cư để tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về công tác ATTP đến đông đảo quần chúng nhân dân, để người dân 

không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn… 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm 

nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của doanh nghiệp, của nhân dân 

về ATTP, về các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến 

thức cần thiết về ATTP…. 

4.2.4. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác khu vực; khai thác 

hiệu quả hỗ trợ quốc tế về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Khai thác hiệu quả các dự án, nâng cao hiệu quả hỗ trợ quốc tế 

thông qua cải thiện sự phối hợp của các dự án, chương trình SPS do 

nước ngoài tài trợ và của Việt Nam. 
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4.2.5. Áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm 

Hiện nay nhiều quốc gia, thị trường chấp nhận tiêu chuẩn sạch 

ở mức đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và đã đề ra nhiều biện 

pháp quản lý nhằm kiểm soát một cách chặt chẽ vấn đề ATTP như 

GMP, GAP, SQF, HACCP, ISO 22000... 

4.2.6. Xã hội hóa lĩnh vực an toàn thực phẩm 

Nhà nước giao cho các hội chuyên ngành một số nhiệm vụ cụ 

thể trong lĩnh vực ATTP; đồng thời khuyến khích việc lập các phòng thí 

nghiệm tư nhân kiểm tra chất lượng ATTP. 
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KẾT LUẬN 

 

Quản lý nhà nước về ATTP đóng một vai trò hết sức quan 

trọng trong việc điều tiết nền kinh tế theo một khuôn mẫu nhất định. 

Hoạt động của các cơ quan QLNN mang tính dẫn dắt, tất cả vì sức 

khỏe con người và xã hội. 

Thực trạng ATTP ở Việt Nam là bức tranh với rất nhiều màu 

sắc đan xen. Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, có nhiều thành 

công rất đáng ghi nhận, xong bên cạnh đó có nhiều bức xúc, nguy cơ 

đe doạ sức khoẻ, tính mạng người tiêu dùng, sự phát triển kinh tế và 

an sinh xã hội. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập có rất nhiều nguy cơ 

và thách thức cho ngành ATTP của Việt Nam. 

Trong rất nhiều nỗ lực lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao 

hiệu quả QLNN về ATTP của Việt Nam, nghiên cứu đã trình bày lý 

luận về ATTP, nguyên tắc, nội dung QLNN về ATTP; các yếu tố ảnh 

hưởng và kinh nghiệm QLNN về ATTP của một số nước và bài học 

rút ra cho Việt Nam; Phân tích thực tiễn QLNN về ATTP ở Việt 

Nam; đánh giá và làm rõ thực trạng QLNN về ATTP Việt Nam trong 

bối cảnh hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao 

hiệu quả QLNN về ATTP Việt Nam trong thời gian tới như: nhóm 

giải pháp về hoàn thiện pháp luật; Nhóm giải pháp về tổ chức thực 

hiện; Nhóm giải pháp về thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn 

thực phẩm; Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác khu vực; khai thác hiệu quả 

hỗ trợ quốc tế về đảm bảo an toàn thực phẩm; Áp dụng các tiêu chuẩn về 

an toàn thực phẩm; Xã hội hóa lĩnh vực an toàn thực phẩm 

Để có được các kết quả nghiên cứu trên, trong quá trình nghiên 

cứu tác giả đã vận dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp khảo cứu tài liệu, phương pháp thống kê, mô tả, 

phương pháp điều tra xã hội học phương pháp quan sát và phân tích 

dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử của chủ nghĩa Mác – Lênin. 
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