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TOÀN THỰC PHẨM 

 

Điều 52. Phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm  

1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an 

toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, Ủy ban nhân dân địa phương nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

2. Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực 

phẩm bao gồm: 

a) Bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử 

dụng thực phẩm; 

b) Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hành về an 

toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu 

dùng; 

c) Kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; 

d) Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; 

đ) Điều tra, khảo sát và lưu trữ các số liệu về an toàn thực phẩm; 

e) Lưu mẫu thực phẩm.  

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm trong 

phạm vi địa phương. 

4. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công 

thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn 

sự cố an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

ngăn chặn đối với những sự cố về an toàn thực phẩm ở nước ngoài có 

nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam thuộc lĩnh vực được phân công quản 

lý. 



5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây 

dựng hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm.  

Điều 53. Khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra 

trong nước hoặc nước ngoài nhưng có ảnh hưởng tới Việt Nam phải khai 

báo với cơ sở y tế, Ủy ban nhân dân địa phương nơi gần nhất hoặc Bộ Y 

tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương để có biện 

pháp khắc phục kịp thời.  

2. Các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm bao gồm: 

a) Phát hiện, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực 

phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ 

thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người; 

b) Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ 

độc, bệnh truyền qua thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây 

ngộ độc, truyền bệnh; 

c) Đình chỉ sản xuất, kinh doanh; thu hồi và xử lý thực phẩm gây 

ngộ độc, truyền bệnh đang lưu thông trên thị trường; 

d) Thông báo ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

đ) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực 

phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa ph-

ương. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm:  

a) Quy định cụ thể việc khai báo sự cố về an toàn thực phẩm; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực 

hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra ở nước 

ngoài có nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam. 



5. Tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm mà gây ngộ độc phải chịu 

toàn bộ chi phí điều trị cho người bị ngộ độc và bồi thường thiệt hại theo 

quy định của pháp luật về dân sự.  

 


