
BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

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

ngộ độc do nấm độc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố………………….. 

Ngộ độc nấm thường xảy ra vào mùa Xuân Hè, tập trung tại vùng đồng bào dân 

tộc sinh sống thuộc một số tỉnh khu vực Miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, 

khu vực duyên hải miền Trung (nơi có tập quán thu hái và sử dụng nấm tự nhiên để 

làm thực phẩm). Từ đầu năm 2021 đã xảy ra một số vụ ngộ độc do nấm độc tại các 

địa phương làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Để triển khai có hiệu quả các 

biện pháp phòng chống ngộ độc do nấm độc trong thời gian tới, Cục An toàn thực 

phẩm đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện một số nội 

dung sau: 

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

dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức 

chính trị - xã hội để giám sát, dự phòng và kiểm soát nguy cơ ngộ độc do nấm độc 

trên địa bàn. 

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng chống ngộ độc do nấm độc đến 

tận hộ gia đình, những người ở trên nương rẫy, ở sâu trong rừng; kết hợp tuyên truyền 

cho học sinh ở các trường học để mọi người dân tuyệt đối không thu hái, không chế 

biến và không ăn nấm mọc hoang dại, nấm lạ nghi ngờ gây ngộ độc.  

3. Khi người dân không may ăn phải nấm độc, xuất hiện các triệu chứng nghi 

ngờ ngộ độc liên quan đến việc ăn nấm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp 

cứu, điều trị kịp thời. 

4. Triển khai hoạt động giám sát ca bệnh, nguy cơ ngộ độc do ăn nấm độc để 

phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm trong 

cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa 

chất để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân và khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi 

có ngộ độc do ăn nấm độc xảy ra (đặc biệt chú ý các biện pháp sơ cứu và chuyển viện 

tuyến sau sớm). 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo); 

- CC ATVSTP tỉnh/thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NĐTT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

[daky] 

 

 

 

Nguyễn Hùng Long 



DANH SÁCH GỬI  

(Kèm theo Công văn số          /ATTP-NĐTT ngày     tháng      năm 2021) 

 

1. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

2. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

3. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 

4. Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

5. Sở Y tế tỉnh Hà Giang 

6. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

7. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

8. Sở Y tế tỉnh Lào Cai 

9. Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

10.  Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 

11.  Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

12.  Sở Y tế tỉnh Sơn La 

13.  Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên  

14.  Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

15.  Sở Y tế tỉnh Yên Bái 

16.  Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

17.  Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

18.  Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

19.  Sở Y tế tỉnh Gia Lai 

20.  Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng 

21.  Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 

22.  Sở Y tế tỉnh Nghệ An 

23.  Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh 

24.  Sở Y tế tỉnh Bình Phước 

25.  Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

26.  Sở Y tế tỉnh Bình Định 

27.  Sở Y tế tỉnh Phú Yên 

28.  Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 



29.  Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang 

30.  Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Kạn 

31.  Chi cục ATVSTP tỉnh Cao Bằng 

32.  Chi cục ATVSTP tỉnh Điện Biên 

33.  Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Giang 

34.  Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình 

35.  Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn 

36.  Chi cục ATVSTP tỉnh Lào Cai 

37.  Chi cục ATVSTP tỉnh Lai Châu 

38.  Chi cục ATVSTP tỉnh Phú Thọ 

39.  Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Ninh 

40.  Chi cục ATVSTP tỉnh Sơn La 

41.  Chi cục ATVSTP tỉnh Thái Nguyên  

42.  Chi cục ATVSTP tỉnh Tuyên Quang 

43.  Chi cục ATVSTP tỉnh Yên Bái 

44.  Chi cục ATVSTP tỉnh Đắk Lắk 

45.  Chi cục ATVSTP tỉnh Đắk Nông 

46.  Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum 

47.  Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai 

48.  Chi cục ATVSTP tỉnh Lâm Đồng 

49.  Chi cục ATVSTP tỉnh Thanh Hóa 

50.  Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An 

51.  Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Tĩnh 

52.  Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Phước 

53.  Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Ngãi 

54.  Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Định 

55.  Chi cục ATVSTP tỉnh Phú Yên 

56.  Chi cục ATVSTP tỉnh Ninh Thuận 
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