
     

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc 

 

 Trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ ngộ độc do ăn quả rừng có chứa 

độc tố tự nhiên (quả Hồng Châu) làm 03 người tử vong tại tỉnh Hà Giang. Nguy cơ 

xảy ra ngộ độc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cộng đồng tại các tỉnh khu 

vực miền núi do người dân (đặc biệt là trẻ em) có thói quen hái và ăn các loại quả 

rừng. Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế căn cứ tình 

hình thực tế tại địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng nội dung và triển khai các biện pháp để giám sát, dự phòng và kiểm 

soát nguy cơ ngộ độc do độc tố tự nhiên trong các loại động vật, thực vật trên địa 

bàn. 

 2.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm 

phù hợp, hiệu quả trong phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên cho 

cộng đồng, đến tận hộ gia đình, những người trên nương rẫy, ở sâu trong rừng, 

trong đó tập trung phòng chống ngộ độc do ăn quả rừng Hồng Châu; khuyến cáo 

người dân, học sinh, trẻ em tuyệt đối không sử dụng, ăn uống hoa quả, thực vật, 

động vật lạ, nghi ngờ có độc; hướng dẫn người dân khi xuất hiện các triệu chứng 

ngộ độc cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.  

 3. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng phương án để kịp 

thời điều trị, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra (đặc biệt chú ý các biện 

pháp sơ cứu và chuyển viện sớm nếu cần). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT. Trương Quốc Cường (để b/c); 

- CT. Nguyễn Thanh Phong (để b/c); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để p/h); 

- Cục QLCL NLS&TS – Bộ NN & PTNT (để p/h); 

- Chi cục ATVSTP các tỉnh miền núi phía Bắc (để t/h); 

- Lưu: VT, NĐTT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long 

 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số:          /ATTP-NĐTT 
V/v tăng cường công tác phòng chống 

ngộ độc do độc tố tự nhiên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 
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