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Tôm, món ăn hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều hiểm họaẢnh : Wikimedia 

Có lẽ Trung Quốc khó nhường chức vô địch về thực phẩm độc hại cho bất cứ quốc 

gia nào. Tuần san Bloomberg Businessweek, trung tuần tháng 12/2016, có một 

phóng sự điều tra công phu cho thấy hải sản độc hại, chứa đầy kháng sinh, từ Trung 

Quốc, đe dọa toàn thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, nơi 90% tôm tiêu thụ trong nước là 

hàng nhập khẩu. Nạn thủy sản Trung Quốc nhiễm độc treo lơ lửng nguy cơ bùng 

phát « đại dịch » vi khuẩn kháng thuốc toàn cầu. Tạp chí Thế Giới Đó Đây của RFI 

tuần này trước hết xin giới thiệu. 

Bài « Hải sản nhiễm kháng sinh từ Trung Quốc kết thúc trên bàn ăn của bạn như 

thế nào ? » đưa độc giả đến với vùng châu thổ sông Châu Giang (Zhujiang), tỉnh 

Quảng Đông, trung tâm của nền công nghiệp nuôi thủy sản lớn nhất thế giới. Từ 

trên không nhìn xuống, có thể thấy hàng chục nghìn ao nuôi tôm cá lớn nhỏ, chiếm 

lĩnh không gian giữa các đô thị và đường xá. Tại một trang trại nuôi hải sản, phóng 

viên chứng kiến cảnh nước rửa chuồng trại nuôi heo và ngỗng được trút thẳng xuống 

ao, nơi đàn cá quẫy, nhảy tưng bừng trong bữa ăn chiều. 

 

 

Một trại cá ở Tứ Xuyên (Xichuan), Trung Quốc. Ảnh chụp năm 2013.  
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http://vi.rfi.fr/auteur/tr%E1%BB%8Dng-thanh/
https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-15/how-antibiotic-tainted-seafood-from-china-ends-up-on-your-table


Từ hàng ngàn năm nay, người nông dân khu vực này đã quen với nền kinh tế liên 

hoàn vườn-ao-chuồng. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh cực 

mạnh trong chăn nuôi, gắn liền với một nền sản xuất chạy đua nâng cao sản lượng, 

với bất cứ giá nào, đã phá vỡ thế cân bằng sinh thái, và trở thành một mối đe dọa 

đối với nền y tế toàn cầu. Tháng 11/2016, Trung Quốc mới ra lệnh cấm sử dụng 

kháng sinh Colistin, một loại kháng sinh đặc biệt chỉ được sử dụng trong trường hợp 

bất khả kháng. Colistin đã được dùng rộng rãi, như một thành phần phổ biến trong 

thức ăn cho vật nuôi. Tại một trại nuôi thủy sản ở Châu Giang, phóng viên phát hiện 

gần mười loại kháng sinh được dùng trong thức ăn chăn nuôi, trong đó có nhiều loại 

bị Tổ Chức Y Tế Thế Giới coi là « nguy hiểm cho sức khỏe con người ». 

Theo các nhà nghiên cứu, 90% kháng sinh được dùng cho heo, sẽ được thải qua 

đường phân và nước tiểu sau đó, và tác động trực tiếp đến môi trường nuôi thủy sản. 

Một năm ước tính có đến hơn 200 tấn kháng sinh được thải ra cửa sông Châu Giang. 

Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi trong chăn nuôi là nguyên nhân trực tiếp của 

tình trạng vi khuẩn kháng thuốc gia tăng đột biến. Một cuộc điều tra trên toàn Trung 

Quốc cho thấy khoảng từ 42% đến 83% dân cư khỏe mạnh có các vi khuẩn đường 

ruột mang « men beta-lactamase phổ rộng (ESBL) », tức có khả năng kháng lại 

thuốc peniciline và nhiều biến thể của kháng sinh này. 

Theo điều tra của tuần san Bloomberg Businessweek, trong một thời gian dài, người 

ta cho rằng nguyên nhân của vi khuẩn kháng thuốc gắn liền với việc lây nhiễm qua 

con đường du lịch. Nhưng vào năm 2015, nhà vi sinh học  Michael Mulvey, thuộc 

Phòng thí nghiệm quốc gia vi sinh tại Manitoba, tỉnh bang miền tây Canada, là người 

đầu tiên nhấn mạnh đến nguyên nhân hàng đầu của vi khuẩn kháng thuốc là do thủy 

sản, sau một loạt xét nghiệm, điều tra. 

Tôm độc Trung Quốc tàng hình vào Mỹ 

Theo một số nghiên cứu y tế, hàng năm có khoảng 700.000 người chết vì vi khuẩn 

kháng thuốc. Với đà hiện nay, các nhà khoa học cảnh báo, chỉ trong vài thập niên 

nữa, số người thiệt mạng vì nguyên nhân trên có thể lên đến hơn 10 triệu người, tức 

tương đương với số người tử vong do ung thư hiện nay. 

Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới, chiếm khoảng 60% 

thủy sản (nuôi trên đất liền) xuất khẩu toàn cầu, với doanh số 90 tỉ đô la. Nạn thủy 

sản nhiễm độc tại Trung Quốc (và những nơi có cách làm ăn tương tự) đang treo lơ 

lửng trên đầu nhân loại nguy cơ bùng phát « đại dịch » vi khuẩn kháng thuốc toàn 

cầu. 

Phóng viên Bloomberg ghi nhận một thực tế là, trước năm 2011, 75% lượng tôm 

nhiễm kháng sinh nặng vào Hoa Kỳ có nguồn gốc Trung Quốc, chỉ có 6% là từ 

Malaysia. Tuy nhiên, trong năm 2015, 77% tôm nhập vào Mỹ bị phát hiện nhiễm 

kháng sinh là từ Malaysia. Như vậy, liệu có thể nói trong hiện tại Trung Quốc không 

còn là trung tâm xuất khẩu tôm độc ? 

http://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/medicine/units/medical_microbiology/faculty/michael_mulvey.html


Vi khuẩn Escherichia coli 

bacteria (còn gọi là vi khuẩn đại tràng) có khả năng tiết ra Men beta-lactamase phổ 

rộng (ESBL), kháng lại nhiều thuốc kháng sinh mạnh.Ảnh : Wikipedia 

Đối chiếu lượng tôm sản xuất một năm tại Malaysia khoảng 32.000 tấn, trong đó 

phần lớn tiêu thụ tại chỗ (18.000 tấn) và xuất sang Singapore (12.000 tấn), với lượng 

tôm (được coi là của) Malaysia xuất trực tiếp sang Hoa Kỳ (trung bình 20.000 

tấn/năm), Bloomberg nhận xét : Lượng chênh lệch là quá lớn ! (gần 20.000 nghìn 

tấn tôm chênh lệch ắt hẳn phải đến từ một nước thứ ba).  

Nhiều thông tin từ các nhà điều tra Mỹ cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đã sử 

dụng Malaysia làm địa điểm trung chuyển chính, để xuất tôm nhiễm độc kháng sinh 

sang Hoa Kỳ. Sau khi con đường trung chuyển qua Malaysia bị phát hiện, có dấu 

hiệu cho thấy, trong năm 2016, doanh nghiệp Trung Quốc lại sử dụng ngả đường 

Ecuador, một quốc gia Nam Mỹ (1). 

Alibaba buộc phải tấn công doanh nghiệp hàng giả 

Thực phẩm độc hại là một mối lo hàng đầu trong số 10 nỗi lo lớn của chính người 

Trung Quốc trong năm 2016, theo một nghiên cứu của đại học Thanh Hoa, Bắc 

Kinh. Đích thân ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, trong một phát biểu đầu 

năm mới 2017, đã phải hối thúc trừng phạt nặng tay hơn đối với các cơ sở vi phạm. 

Một báo cáo của chính quyền Trung Quốc, công bố ngày 24/12/2016, thừa nhận 

riêng trong ba quý đầu năm 2016, đã phát hiện được hơn 500.000 trường hợp vi 

phạm an toàn thực phẩm. Bắc Kinh tỏ ra kiên quyết trong vấn đề này. Tuy nhiên, 

nhiều người cho rằng rất có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. 

Thực phẩm độc hại và hàng giả là các tệ nạn lớn của Trung Quốc, để lại những hệ 

quả vô cùng lớn cho thế giới. Một trong những con đường phổ biến hàng giả, độc 

hại chính hiện nay là qua thương mại điện tử. Nhưng dường như gió đang xoay 

chiều. 

Một sự kiện được truyền thông đặc biệt chú ý là việc, ngày 21/12/2016, mạng 

thương mại điện tử Taobao của tập đoàn Alibaba của tỉ phú Jack Ma bị lọt vào danh 

sách đen của Mỹ (USTR – Văn phòng đại diện Thương Mại Mỹ), với tư cách là 

« một trong những thị trường nổi tiếng » vì « cho phép và tạo điều kiện cho bán 

hàng giả ». 

https://www.nytimes.com/2016/12/22/business/alibaba-ustr-taobao-counterfeit.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/12/22/business/alibaba-ustr-taobao-counterfeit.html?_r=0


Trước các áp lực bị đưa vào danh sách các công ty bất hảo, Alibaba hồi tháng 

10/2016 thông báo đã rút khỏi mạng 380 triệu sản phẩm trong vòng 12 tháng, gấp 

đôi so với năm 2015. Trong một cuộc điều tra do chính Trung Quốc tiến hành, tỉ lệ 

hàng được coi là thật trên Taobao của Alibaba chỉ là 37,3%, so với mức 58% trung 

bình của thế giới. 

Ngày 05/01/2017, Alibaba thông báo khởi kiện hai công ty bán hàng trên mạng 

Taobao, vì quảng cáo các đồng hồ giả mạo, với khoản tiền đề nghị bồi thường tương 

đương 193.000 euro. Đây là lần đầu tiên Alibaba buộc phải tấn công vào các khách 

hàng doanh nhân, vốn là nguồn thu màu mỡ của tập đoàn thương mại điện tử số một 

Trung Quốc (xem thêm : « Alibaba, bộ mặt mới của tư bản Trung Quốc », RFI, 

23/09/2014). 

Tăng trưởng thương mại và đà diệt vong của sinh giới 

Trong lĩnh vực sinh thái, có một nghiên cứu quan trọng được công bố vào đầu năm 

2017 này. Theo AFP, ngày 04/01, một nhóm các nhà khoa học đã cho ra đời một 

bản đồ atlas toàn cầu, chỉ rõ hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung 

Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản đe dọa nghiêm trọng sự sống còn của rất 

nhiều giống loài sinh vật. 

Tấm bản đồ, được đăng tải trên tạp chí Nature Ecology and Evolution, đã chỉ rõ 

mối liên hệ mật thiết giữa xu thế diệt vong của nhiều loài động, thực vật và các sản 

phẩm nhập khẩu. Gần 7.000 giống loài bị đe dọa diệt vong, theo Liên Minh Quốc 

Tế vì Bảo Tồn Thiên Nhiên (UICN/IUCN), và nơi phát xuất và nơi nhập hàng trăm 

sản phẩm thương mại đã được nhóm nghiên cứu xem xét. 

Để sản xuất cà fê hay đậu tương, nhiều diện tích rừng rộng lớn bị tiêu hủy tại đảo 

lớn Sumatra (Indonesia) hay tại vùng Mato Grosso (Brazil), dẫn đến hàng chục loài 

động vật, thực vật không còn môi trường sống. Cụ thể như việc Malaysia xuất khẩu 

gỗ sang châu Âu và Trung Quốc, đã tước đi môi trường của voi, gấu Mã Lai hay 

loài chim ưng Clanga Clanga.... 

Một trong hai tác giả của nghiên cứu nói trên, nhà khoa học Keiichiro Kanemoto, 

đại học Shinshu Matsumoto (Nhật Bản), giải thích : Atlas này cho phép xác định 

được « những điểm nóng » tuyệt chủng, có mối liên hệ trực tiếp với tình trạng tiêu 

thụ sản phẩm ở một số quốc gia. Công trình nói trên « có thể tạo điều kiện cho sự 

hợp tác giữa người tiêu thụ và người sản xuất » để xác định các vùng ưu tiên can 

thiệp khẩn cấp. Vẫn theo nhà nghiên cứu Nhật Bản, hiện nay, 90% trong số 6 tỉ đô 

la được huy động hàng năm để cứu các giống loài đang lâm nguy được sử dụng tại 

các nước nghèo, trong khi đó tuyệt đại đa số các « điểm nóng » nằm ở các nước 

đang phát triển. Atlas nói trên cho phép điều chỉnh lại xu thế lệch lạc này. 

Các tính toán nói trên không bao hàm tình trạng buôn lậu động vật (với doanh số 

lên đến khoảng 150 tỉ đô la/năm) hay các nguyên nhân khác dẫn đến tuyệt chủng, 

như đô thị hóa hay Biến đổi khí hậu. Theo giới chuyên gia, Trái đất đang đứng 

trước đợt Tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6 kể từ 500 triệu năm qua. Trong vòng 

vài thế kỷ trở lại đây, số loài tuyệt chủng tăng gấp hàng trăm lần. 

Châu Âu : Dùng drone truy lùng ô nhiễm biển 

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140923-alibaba-bo-mat-moi-cua-tu-ban-trung-quoc
http://www.nature.com/articles/s41559-016-0023
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150318-cuoc-dai-tuyet-chung-sinh-gioi-lan-thu-sau


Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có một tin vui. Hôm thứ Ba, 10/01, một công ty 

Pháp (CLS), chuyên về đại dương học không gian, thông báo cùng với một đối tác 

Bồ Đào Nha, bắt đầu cung cấp cho Cơ Quan An Ninh Biển Châu Âu (ASEM) các 

máy bay không người lái, có chức năng truy tìm ô nhiễm trên biển, do dầu mỏ. Theo 

công ty CLS, đây là lần đầu tiên thế giới sử dụng phương tiện này để thực hiện 

nhiệm vụ nói trên. 

Drone của CLS, có sải cánh 4 mét, hoạt động độc lập trong vòng 8 đến 10 giờ, cũng 

có thể sử dụng vào các hoạt động chống buôn lậu hay đánh bắt hải sản lậu. Ước tính 

hàng năm khoảng 6 triệu tấn dầu rớt xuống biển. Cho đến nay, việc theo dõi ô nhiễm 

trên biển chủ yếu do các vệ tinh, nhưng các phương tiện này không theo dõi được 

thường xuyên các vùng biển của châu Âu. 

« Công trái định cư » Hung phá sản 

Khép lại chương trình Tạp chí Đó đây tuần này, xin giới thiệu với quý vị về một đề 

tài khác : Đó là sự phá sản của chính sách khuyến khích mua công trái, đổi lấy thẻ 

định cư của chính quyền Hungary. 

Trong vài năm trở lại đây, cũng giống như một số nước châu Âu, Budapest tung ra 

chính sách nói trên, với các điều kiện được đánh giá là rất dễ dãi, để hy vọng thu hút 

ồ ạt ngoại tệ. Nhưng trước nhiều chỉ trích ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, đặc biệt 

nhắm vào tính chất mờ ám của chương trình, chính quyền Hungary quyết định đình 

chỉ « công trái định cư » vào cuối tháng 3/2017. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ 

Budapest giải thích : 

« Lý do chính quyền đưa ra là trong năm qua nền kinh tế Hung có sự hồi phục và 

phát triển, không cần đến nguồn ngoại tệ thông qua công trái định cư nữa. Tính cho 

đến đầu năm nay, Bộ Nội vụ Hungary cho hay đã có hơn 10.000 người ngoại quốc 

được thẻ định cư vĩnh viễn tại Hungary - đồng nghĩa với định cư tại Liên Âu - thông 

qua chương trình này, trong đó đại đa số là người Hoa, sau đó tới Nga, Pakistan, 

Iran, Irak, Ukraine, Syria và Liban. 

Theo một số bình luận thì mục tiêu ban đầu của chính quyền Hung là "khiến đất 

nước có nguồn đầu tư rẻ và đảm bảo", đã không đạt được trong thực tế vì các lý do 

sau. 

Về kinh tế, theo tính toán của nhật báo "Dân tộc Hungary", Budapest đã bán ra 

được lượng "quốc trái" trị giá 1 tỷ euro, nhưng kỳ thực nước Hung không những 

không có lợi lộc gì với chương trình này mà còn thiệt hại nhiều, vì các khoản phí 

thu được đều vào hết túi những “công ty ma”, những nhóm lợi ích thân chính phủ, 

được trao nhiệm vụ bán “quốc trái” thông qua những thủ tục trung gian nhiêu khê. 

Nhiều tính toán cho thấy, với lãi suất mà sau 5 năm chính quyền Hung phải trả, 

nước Hung có thể vay vốn ở bất cứ đâu vẫn có lợi hơn là thông qua chương trình 

này. 

Về an ninh, chương trình công trái định cư có lợi cho người ngoại quốc nhiều tiền, 

nhưng cũng bị phe đối lập Hungary kịch liệt chỉ trích, vì họ cho rằng chính quyền 

luôn bài xích người tỵ nạn (thật ra hiện chỉ có chừng 500 người đang trong thủ tục 

cứu xét), nhưng lại mở rộng vòng tay đón những người nhập cư giàu có, với những 

điều kiện hết sức dễ dãi. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của 

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161109-hungary-that-su-muon-ngung-chuong-trinh-cong-trai-dinh-cu
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161109-hungary-that-su-muon-ngung-chuong-trinh-cong-trai-dinh-cu
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161007-hungary-trung-quoc-nhap-cu-qt-xh


Hung. Bởi lẽ, theo thông tin của truyền thông đối lập, đã có một số nhân vật từng 

phạm tội hoặc có những mối quan hệ mờ ám đã lọt vào Hungary qua con đường 

công trái định cư. 

Báo giới Hung cho hay, trong những tháng cuối, thị trường bán công trái định cư 

vẫn sôi động, đặc biệt là tại một số quốc gia Ả Rập, Trung Á... nơi công trái được 

rao bán trong cả... siêu thị, và nhất là ở Trung Quốc ». 

Riêng về Trung Quốc, theo một số người quan tâm đến chủ đề này, trong chiến dịch 

quảng bá cho chương trình « công trái định cư », người ta thường lưu ý khách hàng 

đến hai ưu thế lớn của nước Hung, cũng như của châu Âu nói chung, đó là giáo dục 

và môi trường, y tế. Các quảng cáo bán công trái định cư trên báo chí Trung Quốc 

nhấn mạnh đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hàng đầu thế giới tại 

nước này, như một lý do chủ yếu khiến những người khá giả tại Trung Quốc cần 

tính đến mục tiêu « tị nạn môi trường ». 

---- 

(1) Tuần san Bloomberg Businessweek cũng nêu một ví dụ cho thấy chính quyền 

Mỹ dường như bất lực trước các đường dây xuất khẩu tôm từ Trung Quốc qua các 

ngả trung gian. Cuối năm 2014, bộ Thương Mại Mỹ có được các tài liệu cho biết 

công ty nuôi thủy sản Trung Quốc Zhangjiang Newpro đã đưa hàng vào Mỹ, nhưng 

không nộp thuế, thông qua một số công ty trung chuyển. Nhân viên của công ty thủy 

sản Trung Quốc nói trên, tên là Kai Hua Tan, cũng chính là chủ nhân của Ocean 

Rancho, đặt trụ sở tại California, chuyên nhập khẩu tôm từ Malaysia. Kai Hua Tan 

lại có quan hệ với Tasty Goody Chinese Fast Food, chuỗi tiệm ăn nhanh, gồm 11 

quán ăn tại California. Bị bộ Thương Mại Mỹ yêu cầu nộp phạt, công ty Ocean 

Rancho tuyên bố phá sản và giải thể. Cùng trong thời gian đó, xuất hiện một công 

ty mới, mang tên Mita Group, có cùng địa chỉ và số điện thoại mà Ocean Rancho đã 

sử dụng. Hồi 2015, vẫn theo Bloomberg Businessweek, Mita Group khẩu nhập ít 

nhất là hơn 300 tấn tôm vào Mỹ từ Ecuador. 

 

Bắc Kinh công nhận thực phẩm Trung Quốc càng ngày 

càng độc 

Tú Anh 

09-01-2015  

 

Cảnh tranh mua thực phẩm tại một chợ ở miền đông bắc Trung Quốc. Ảnh chụp 

năm 2012.  Reuters 

http://vi.rfi.fr/auteur/tu-anh/


Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc công nhận càng ngày thức 

ăn và dược phẩm của Trung Quốc càng mất vệ sinh và thiếu phẩm lượng. Thực 

phẩm hư thối được tẩm màu hay hóa chất để đánh lừa. 

Để đánh lừa người tiêu dùng, gian thương Trung Quốc có nhiều cách hóa trang thực 

phẩm hôi thối : nhuộm phẩm hoặc hóa chất để tạo dáng tươi tốt làm bắt mắt khách 

hàng. Thức ăn cho trẻ con được pha với kim loại, dầu ăn phế thải tái chế kiếm lời, 

kem đánh răng pha hóa chất chống đông dành cho động cơ xe hơi. 

Theo nhận định của Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc, tình 

trạng này đã kéo dài nhiều năm và sẽ tăng thêm trong tương lai. 

Thực phẩm hư thối bán ra thị trường đã gây tai tiếng cho nhiều tập đoàn quốc tế, 

như Carrefour của Pháp và các thương hiệu ăn nhanh của Mỹ như McDonald mà 

nguồn cung cấp là Trung Quốc. 

Theo Asia News, hôm qua 08/01/2015, sau cuộc hội thảo về an toàn thực phẩm tại 

Bắc Kinh, cơ quan đặc trách kiểm tra vệ sinh lương thực cho biết cần phải tăng 

cường và thay đổi phương cách kiểm soát : thanh tra bất chợt, không thông báo 

trước, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên… 

Do buôn bán với Hoa lục, Đài Loan cũng bị tai tiếng thực phẩm không an toàn, điển 

hình qua vụ dầu ăn tái chế. 

 

Trung Quốc chế tạo "đũa thông minh" để phát hiện 

thực phẩm nhiễm độc 
Thụy My, RFI 

04-09-2014  

 

Đuôi đũa có thể nhấp nháy màu đỏ khi đầu đũa gấp thức ăn có dầu độc hại - DR 

Tại Trung Quốc, nơi những vụ xì-căng-đan thực phẩm là không thể đếm xuể, từ dầu 

thải thu thập ở ống cống cho đến thịt chồn giả thịt bò, tập đoàn internet Bách Độ 

(Baidu) đã chế tạo ra những đôi « đũa thông minh », được cho là có khả năng phát 

hiện những thực phẩm nguy hiểm cho sức khỏe. Một phát ngôn viên tập đoàn này 

hôm nay 04/09/2014 cho AFP biết như trên. 

http://vi.rfi.fr/auteur/th%E1%BB%A5y-my/


Theo phát ngôn viên trên, ý tưởng về « đũa thông minh » đầu tiên được giới thiệu 

trong một video ngày 1/4, đã được hưởng ứng hết sức tích cực khiến tập đoàn phải 

nghiêm túc nghiên cứu về vấn đề này. Sản phẩm trong giai đoạn triển khai được 

Bách Độ trình bày tuần này trong một băng video mới.  

Người ta trông thấy đôi đũa – tuy thanh mảnh nhưng chứa đầy cảm ứng điện tử - 

được liên tiếp nhúng vào nhiều tô đựng dầu ăn. Các thiết bị cảm ứng phân tích nhiệt 

độ và thành phần cấu tạo của dầu, và sau đó trên một điện thoại thông minh được 

kết nối với đôi đũa, hiện lên những thông tin thu thập được. Nếu dầu ăn độc hại cho 

người tiêu thụ, thì một đèn lưỡng cực gắn trong đũa sẽ nhấp nháy ánh sáng màu đỏ.  

Trung Quốc thường xuyên bị chấn động bởi những xì-căng-đan được gọi là « dầu 

thải ống cống ». Có nghĩa là dầu ăn được làm ra từ dầu đã qua sử dụng thải ra đường 

cống và thức ăn thừa của các nhà hàng, sau đó bán lén lút với giá rất rẻ cho các chủ 

hàng ăn nhỏ và hàng rong đường phố.  

Cơ quan y tế năm ngoái đã cố gắng chặn đứng việc làm ăn phi pháp đang nở rộ này. 

Khoảng một trăm người bị câu lưu và hai chục người bị bắt giam (trong đó có hai 

người lãnh án chung thân), trong một chiến dịch được tuyên truyền ầm ĩ.  

Những « đôi đũa thông minh » trên hiện chưa sẵn sàng bán ra thị trường. Bách Độ 

chỉ mới sản xuất một số hàng mẫu giới hạn, và cũng chưa cho biết thời điểm sẽ tung 

ra bán.  

Trên mạng xã hội Trung Quốc, phát minh này được cư dân mạng chào đón nồng 

nhiệt, tuy cũng lấy làm tiếc là phải cầu viện đến một vật dụng như vậy. Một người 

sử dụng Vi Bác mỉa mai : « Nếu tôi mang theo đôi đũa này đi khắp nơi, rốt cuộc tôi 

sẽ chết đói ».  

Thực tế là thực phẩm bẩn hiện diện khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc. Ngày 

nào báo chí cũng nêu ra những vụ bê bối về thực phẩm nhiễm độc, từ những quả 

trứng bị nhuộm màu bằng hóa chất công nghiệp, cho đến thịt ôi thiu được đem trộn 

với các vật liệu khác và đổi ngày sản xuất. Chỉ riêng xì-căng-đan sữa nhiễm 

mélamine năm 2006 đã làm cho sáu trẻ em tử vong và 300.000 em khác bị bệnh. 

 

Người dân Trung Quốc bất lực trước đại họa thực phẩm bẩn 
Thụy My, RFI 

06-03-2014  

 

Chọn mua thịt vịt tại một chợ ở Chiết Giang, 14/02/2014.REUTERS/William Hong 
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Nhật báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến « Thực phẩm bẩn : Sự ngao ngán của 

người Trung Quốc ». Từ sữa nhiễm mélamine, bắp cải có formol cho đến thịt có 

chứa thuốc trừ sâu, những xì-căng-đan thực phẩm liên tục nổ ra tại đất nước bị ám 

ảnh bởi những hồi ức về nạn đói trước đây. Ngày nay người dân ý thức được rằng 

thực phẩm bày bán và nạn ô nhiễm đất nông nghiệp gây nguy hại cho sức khỏe của 

họ. 

Sự bất mãn của người dân sâu sắc cho đến nỗi đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn 

muốn dập tắt những phong trào nổi dậy từ trong trứng nước, đã phải lo ngại. Thế 

nên an toàn thực phẩm trở thành một trong những ưu tiên của chính quyền trong 

năm 2014, cùng với việc bảo vệ môi trường ở nông thôn. 

Đành rằng nạn ô nhiễm tại đô thị đang là mối lo hàng đầu, nhưng tình trạng đất nông 

nghiệp thường đầy thuốc trừ sâu và phân bón, rác công nghiệp, cũng là nguyên nhân 

đe dọa khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng. 

Le Figaro kể ra một danh sách dài để có thể lập nên một thực đơn kinh dị : trứng 

làm bằng paraffine, há cảo nhiễm thuốc trừ sâu, thịt heo có clenbutérol nấu bằng 

dầu ống cống, ăn kèm bắp cải có tiêm formol, gạo bằng nhựa và nấm được tẩy trắng 

bằng thuốc tẩy eau de javel. Kết thúc bữa ăn : tráng miệng với yaourt bằng sữa 

nhiễm mélamine và dưa hấu bị nổ, nhấm nháp với trà có thuốc sâu. Tất cả những 

món này đều là hiện thực. 

Tờ báo nhắc lại, năm 2008 sữa nhiễm mélamine đã giết hại 6 em bé và gây bệnh 

cho 300.000 em khác. Nhưng xì-căng-đan này chỉ được tiết lộ sau khi Thế vận hội 

Bắc Kinh kết thúc để không làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Chất hóa học này 

được dùng để làm tăng độ đạm một cách giả tạo. Bà chủ của công ty sữa Sanlu đã 

bị kết án chung thân, nhưng bản án này cũng không ngăn được một xì-căng-đan sữa 

nhiễm độc mới tại Yili, một nhãn hiệu tên tuổi của Trung Quốc. 

Một giáo sư tại Bắc Kinh tâm sự : Hai vợ chồng tôi không muốn có con, vì bị ám 

ảnh bởi hình ảnh những trẻ sơ sinh dị tật. Chúng tôi cũng không muốn như các bạn 

bè mình, cuối tuần phải sang Hồng Kông hay tranh thủ những lần du lịch châu Âu 

để mua sữa bột. Còn mua sữa chất lượng cao tại Trung Quốc thì quá đắt và cũng 

không bảo đảm. 

Những trò phù phép thực phẩm bẩn 

Tháng 5/2012 Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formol để không 

bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa nóng. Formol 

rẻ tiền, nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Cung cách này rất phổ 

biến tại tỉnh Sơn Đông. Còn năm 2010, nhiều người trồng rau đã nhúng nấm vào 

eau de javel để tẩy trắng. 

Năm 2011, công an bắt giữ 32 người sản xuất dầu ăn vớt từ dầu của các nhà hàng 

thải ra ống cống. Theo ước tính, có đến 10% số dầu ăn tiêu thụ tại Trung Quốc là 

dầu thải, mang lại món lợi rất lớn. Đến tháng 5/2013, công an phát hiện một mạng 

lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam 

vì bán thịt chuột cống và chồn giả làm thịt bò và cừu, thu lợi 1,6 triệu đô la. 

Các nhà phù thủy này chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, 

ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo 



được tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt 

bò, hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng, là những thủ thuật cổ điển. 

Về phía nông dân cũng vận dụng nông hóa để có được rau quả to hơn, đẹp mã hơn. 

Khoảng 45 hecta dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì rải quá nhiều chất 

forchlorfenuron để kích thích tăng trưởng. Cuối tháng 12/2013 Trung Quốc tổng kết 

có 3,33 triệu hecta đất nông nghiệp quá ô nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo 

South China Morning Post, ít nhất 70% sông hồ tại Trung Quốc bị công nghiệp làm 

ô nhiễm, chủ yếu là các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm. 

Một nhà phát minh ra loại « siêu lúa » có năng suất tăng 20% báo động : « Hooc-

môn tăng trưởng thấy khắp nơi. Để nuôi lớn một con heo và giết thịt thông thường 

phải mất một năm, nhưng tại Trung Quốc thì chỉ cần ba tháng ! Gà thì nuôi có 28 

ngày thay vì 6 tháng, còn rau quả cũng tương tự. Hậu quả là thảm họa cho sức khỏe. 

Vì vậy mà một bé gái mới ba tuổi đã thấy kinh nguyệt, do ăn dâu có hooc-môn do 

cha mẹ trồng ». 

Nuôi được 1,3 tỉ người là một trong những thử thách lớn trong một đất nước đã 

nhiều lần bị nạn đói hoành hành trong lịch sử. Các lãnh đạo không tìm được phép 

lạ nào, nên phải trả giá trong lãnh vực an toàn thực phẩm. Một danh hài đã chế giễu 

: « Nhờ các xì-căng-đan thực phẩm, người Trung Quốc đã tiến bộ vượt bực trong 

ngành hóa ». Le Figaro kết luận, trong một hệ thống do đảng Cộng sản lãnh đạo, 

người dân không thể đi xa hơn để tìm kiếm những người có trách nhiệm về thảm 

họa thực phẩm bẩn. 

 


