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NGUỒN HÌNH ẢNH, CỤC ATTP 

Sản phẩm pâté Minh Chay nhiễm khuẩn độc đã được thu hồi. 

Vụ pâté Minh Chay nhiễm khuẩn độc tiếp tục diễn biến phức tạp khi có thêm nạn nhân nhập 

viện; Việt Nam cũng đã báo cáo vụ việc cho tổ chức quốc tế. 

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 3/9, một lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết 

đã cung cấp thông tin vụ ngộ độc do pâté Minh Chay nhiễm khuẩn cho Mạng lưới các cơ quan an 

toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN). 

Được biết, việc cung cấp thông tin này là nhằm tạo cơ sở dữ liệu thông tin trên phạm vi quốc tế, để 

các quốc gia khác có thể tham khảo và đưa ra biện pháp đối phó thích hợp. 

Một lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cũng cho BBC biết rằng đơn vị này đang 

"thực hiện các chỉ đạo thu hồi sản phẩm và cảnh báo người dân". 

Thêm nạn nhân mới 

Vụ pâté Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum cực độc đã gây ra cuộc khủng hoảng về 

an toàn thực phẩm tại Việt Nam, với nhiều người nhập viện sau khi sử dụng thức ăn có chứa loại 

pâté này. 

Mới đây, đã có ba bệnh nhân ở Quảng Nam bị ngộ độc và được cấp cứu sau khi ăn bánh mì chứa 

pâté Minh Chay. 

Tối 3/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) xác nhận đã tiếp nhận và điều trị 

3 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum. Hiện bệnh viện đã có 

báo cáo nhanh gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam. 



Vụ pâté Minh Chay nhiễm vi khuẩn cực độc được công bố vào cuối tháng 8, nhưng thông tin do các 

bệnh viện cung cấp cho thấy tình trạng nhiễm độc đã xảy ra trước đó rất lâu. 

 
NGUỒN HÌNH ẢNH, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

Nam bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn pâté Minh Chay 

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã ra thông báo khẩn nêu rõ trong thời gian từ ngày 13/7 đến 

18/8/2020 đã xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (2 ca), tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy (5 ca) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM (2 ca) từ một số tỉnh/thành phố trong cả 

nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở. 

Sở Y tế Hà Nội cũng ghi nhận 24 bệnh nhân tới khám tại các cơ sở y tế với một số triệu chứng như 

đau đầu, tê bì chân tay, đau bụng, chóng mặt. 

Kết quả điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm pâté Minh Chay của Công ty TNHH 

Lối Sống Mới có trụ sở tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sản phẩm này được bán trực tiếp 

và bán qua mạng. 

Clostridium botulinum là vi khuẩn gây độc nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân tử vong. Hiện công 

tác điều trị cũng gặp nhiều thách thức, trong đó có việc phải nhập thuốc từ nước ngoài. 

Bên cạnh điều trị, cơ quan chức năng Việt Nam đang ráo riết triển khai việc xác định những người 

đã mua loại thực phẩm này. 

Báo Người Lao Động cho biết theo danh sách khách hàng do công ty Lối Sống Mới cung cấp, từ 

ngày 1/7 đến 28/8, có 1.187 khách hàng ở Hà Nội mua pâté Minh Chay. Cơ quan chức năng Hà Nội 

và 30 quận, huyện, thị xã đã gọi điện, liên hệ được với 694 khách hàng, còn 493 khách hàng chưa 

liên hệ được. Trong đó, ngoài 165 lọ pâté Minh Chay đang được thu hồi, hầu hết số sản phẩm trên 

đều đã được sử dụng hoặc người dân vứt bỏ. 

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, xác nhận tính đến 

ngày 3/9, theo thống kê đã có 1.416 khách hàng tại địa phương này mua các sản phẩm pâté Minh 

Chay. Đến nay, TP HCM đã thu hồi được 195 sản phẩm và 21 sản phẩm khác đang chờ thu hồi. 

Đáng chú ý, có 780 khách hàng cho biết không còn sản phẩm để thu hồi. 

Một thống kê rộng hơn cho biết có 11.771 khách hàng đã mua 13 loại sản phẩm của công ty, riêng 

sản phẩm pâté Minh Chay có 7.449 khách hàng. Công ty đã thực hiện cảnh báo trực tiếp và trên 

website cũng như chủ động liên hệ đến khách hàng đã mua sản phẩm pâté Minh Chay. 

 



 

 
NGUỒN HÌNH ẢNH, MINHCHAY.COM 

Trang web Minhchay.com đưa ra thông báo về vụ ngộ độc. 

Phản ứng của chính quyền 

BBC News Tiếng Việt đã liên hệ với một lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM và 

được trả lời rằng đơn vị này đang "thực hiện các chỉ đạo thu hồi sản phẩm và cảnh báo người dân". 

Trước đó, trả lời trên báo Tuổi Trẻ, bà Phạm Khánh Phong Lan nói rằng bà sẵn sàng "cảnh báo 

nhầm" còn hơn để vụ việc xảy ra ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. 

"Nếu như tôi được lựa chọn giữa cảnh báo nhầm gây thiệt hại về kinh tế và người dân nhập viện sau 

đó nguy hiểm tính mạng vì ngộ độc thì tôi thà chọn cảnh báo nhầm - nghĩa là nếu có dấu hiệu thì 

cảnh báo, phản ứng ngay. Tôi nghĩ y bác sĩ chắc chắn sẽ lựa chọn yếu tố sức khỏe người dân lên 

hàng đầu", bà Lan nói. 

 
NGUỒN HÌNH ẢNH, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

Bác sĩ đang khám bệnh nhân ngộ độc pâté Minh Chay tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 



Một lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng cơ quan này đã 

cung cấp thông tin vụ nhiễm độc cho INFOSAN. 

Đây là một mạng lưới về an toàn thực phẩm nằm dưới sự điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO). INFOSAN yêu cầu thành viên của mình 

phải báo cáo các vụ việc khẩn cấp liên quan tới an toàn thực phẩm để từ đó có phương án đối phó 

trên phạm vi quốc tế. 

Trong khi đó, trên báo Tuổi Trẻ, một đại diện Cục An toàn thực phẩm được dẫn lời nói rằng sẽ cảnh 

báo rộng rãi "khi có đủ căn cứ pháp luật và cân bằng giữa lợi ích của người tiêu dùng, nhà sản 

xuất". 

Phát ngôn này bị nhiều người chỉ trích là nhà chức trách không coi trọng sức khỏe người dân. 

"Một chính phủ vì dân phải đặt lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng lên đầu, lên trên nhà sản xuất, 

bởi vì đó là mạng sống của con người. Điều này cho thấy Bộ Y tế không coi trọng sức khỏe và 

mạng sống của người dân, đem sức khỏe và mạng sống của người dân cân bằng với lợi ích của 

doanh nghiệp. Một cơ quan như thế chắc chắn không phải là cơ quan của dân, do dân và vì dân. Đó 

là cơ quan của doanh nghiệp", một người tên Trần Hồng Tiệm viết trên Facebook cá nhân. 

Liên quan tới vụ việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết ngày 27/8, UBND 

huyện Đông Anh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH hai thành viên Lối 

Sống Mới số tiền 17,5 triệu đồng do không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm. 

BBC News Tiếng Việt cũng đã liên hệ với INFOSAN và công ty Lối Sống Mới nhưng chưa nhận 

được phản hồi. 

 


