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              Hà Nội, ngày      tháng     năm  

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương  

 

 Ngày 17/3/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được 

công văn số 317/ATTP-NĐTP ngày 01/3/2021 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế 

cung cấp số liệu năm 2020 toàn quốc đã ghi nhận 49 vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố 

tự nhiên trong một số loài thực vật, động vật (như nấm, cóc, so biển, cá nóc, cá hồng, 

ốc biển, sắn, rau muống biển, rau rừng,..) làm nhiều người mắc và 26 người tử vong; 

so với năm 2019 tăng 20 vụ và tăng 15 người tử vong. Trong đó đáng chú ý là có 23 

vụ ngộ độc thực phẩm do nấm độc, làm 90 người mắc và 14 người tử vong xảy ra tại 

các tỉnh miền núi và Tây Nguyên. Tiếp theo, ngày 31/3/2021, Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản nhận được công văn số 555/ATTP-NĐTP ngày 30/3/2021 

của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y cung cấp thông tin một bệnh nhân tại Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa được điều trị tại Bệnh viên Bạch Mai và được chuẩn đoán ngộ độc do ăn 

cua mặt quỷ (xin xem các công văn được gửi kèm). 

 Trước tình hình trên, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị 

các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ 

quan chức năng có liên quan tại địa phương khẩn trương triển khai một số nội dung 

như sau: 

1. Tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân tuyệt đối 

không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử dụng động, thực vật có chứa độc tố tự nhiên 

như nấm độc, côn trùng lạ, độc, cá nóc, so biển, ốc lạ, cua mặt quỷ, rau quả lạ,…Trong 

đó chú trọng và có biện pháp tuyên truyền phù hợp đối với đồng bào vùng ven biển, 

đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.  

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo người dân, cơ sở sản xuất kinh 

doanh không thu hái, đánh bắt, sơ chế, chế biến, kinh doanh các loài động vật, thực vật 

rủi ro cao chứa độc tố tự nhiên như đã nêu trên. 

 Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để kịp thời phối hợp, xử lý. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Phùng Đức Tiến (để báo cáo); 

- Chi cục QLCL NLS&TS; 

- Cục ATTP; 

- Các PCT (để biết); 

- Lưu: VT, CL2. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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