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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TỔ CHỨC SÁNG KIẾN HÒA HỢP TOÀN CẦU THÔNG CÁO
BÁO CHÍ VỀ VIỆC RA MẮT TRANG WEB BÁO CÁO SỰ CỐ VỀ
AN TOÀN THỰC PHẨM WHISTLEBLOWER ẨN DANH

Trang web trực tuyến mới sẽ giúp bất kỳ ai làm việc trong ngành công nghiệp thực
phẩm và đồ uống ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới báo cáo các sự cố nghiêm trọng về
an toàn thực phẩm mà không có nguy cơ bị xác định danh tính.

(Vienna, Áo) Ngày 9 tháng 8 năm 2021 – Tổ chức Sáng kiến Hòa hợp Toàn cầu (GHI)
hân hạnh thông báo ra mắt Trang web Báo cáo Sự cố An toàn Thực phẩm Whistleblower. Địa chỉ
trang web tại: https://whistle.globalharmonization.net cho bất kỳ ai, ở bất kỳ quốc gia nào,
những người làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống đều có thể truy cập được.

“Trên khắp thế giới, hầu hết nhân viên ngành công nghiệp thực phẩm không dám báo cáo thông
tin các mối quan ngại về an toàn thực phẩm ra ngoài vì họ sợ ban giám đốc/ lãnh đạo sẽ phát
hiện ra việc họ đang tố cáo. Một số nhân viên làm theo lương tâm và hậu quả là trong khi cứu
người khác khỏi bị hại, bản thân họ thường bị mất việc và có thể chịu hậu quả tồi tệ hơn. Đó
thường là số phận của nhiều người tố giác. Vì lý do đó, GHI đã phát triển một trang web báo
cáo sự cố an toàn thực phẩm ẩn danh. Trọng tâm là ẩn danh và chúng tôi đã thiết lập trang web
với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư để đảm bảo điều này. Trong khi điền vào phiếu báo cáo
trực tuyến, người báo cáo cũng thường xuyên được nhắc nhở không tiết lộ bất cứ điều gì có thể
làm cho họ có thể bị xác định danh tính”, chủ tịch GHI - Huub Lelieveld cho biết.

Hàng ngày, ở khắp mọi nơi, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống cung cấp các sản phẩm
an toàn, lành mạnh và thú vị cho người dân trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đôi khi, thực phẩm
được sản xuất do ngẫu nhiên hoặc trong một số trường hợp cố ý, không đáp ứng các tiêu chuẩn
an toàn bắt buộc. Đây là mối quan tâm nghiêm trọng và là điều mà GHI muốn giúp ngăn chặn.
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Vấn đề an toàn thực phẩm là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, có khả năng gây hại cho
người tiêu dùng, và nghiêm trọng nhất là đôi khi dẫn đến tử vong. Các vấn đề về an toàn thực
phẩm đang là mối đe dọa đối với người dân trên thế giới và có thể ngăn cản việc mọi người tiếp
cận với thực phẩm đủ dinh dưỡng, an toàn. Ở mọi quốc gia, việc báo cáo về các sự cố an toàn
thực phẩm đang gia tăng, điều này được cho chủ yếu là do cải thiện hệ thống giám sát và báo
cáo. Ngoài ra, còn do sự hỗ trợ nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng
và của những người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm và đồ uống.
Tuy nhiên, các sự cố về an toàn thực phẩm được báo cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Ẩn khỏi tầm nhìn là rất nhiều sự cố không được báo cáo xảy ra hàng ngày ở mọi quốc gia trên
thế giới.
Trong trường hợp xấu nhất, các vấn đề về an toàn thực phẩm có thể do thực hành không cẩn
thận, tức là không tuân thủ các quy trình, hoặc không áp dụng các quy trình chính xác. Tư duy
tội phạm cũng là một nguyên nhân đáng kể của mối quan tâm về an toàn thực phẩm. Các hoạt
động gian lận có chủ ý bao gồm sử dụng các thành phần kém chất lượng hoặc bị cấm để tăng
lợi nhuận, và tất cả đều có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Các giá trị và luật pháp về an toàn thực phẩm sẽ khác nhau giữa các quốc gia. Các chính phủ
quốc gia thực thi những điều này theo những cách khác nhau. Các chương trình tố giác quốc gia
chính thức cũng tồn tại ở một số quốc gia, dành cho những người muốn báo cáo những lo ngại
về an toàn thực phẩm. Điều khác nhau là mức độ bảo vệ mà họ có thể đảm bảo cho người tố
cáo.

Ngay cả với mức độ bảo vệ mà một số quốc gia đảm bảo, mọi người vẫn có thể lo sợ về các kế
hoạch tố giác, đặc biệt là ở những nơi chúng có thể được xác định. Vì lý do này và với nhu cầu
cảnh báo nhanh chóng về các vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng tăng, GHI đã thiết lập một
công cụ báo cáo trực tuyến dễ dàng truy cập - Trang web Báo cáo Sự cố An toàn Thực phẩm
Whistleblower. Trang web trực tuyến này dành cho bất kỳ ai làm việc trong chuỗi cung ứng thực
phẩm, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, quan tâm đến sự an toàn của sản phẩm hoặc quy
trình trong một công ty thực phẩm. Quan trọng nhất là sự ẩn danh. Hiện trang web có sẵn bằng
tiếng Anh, và sẽ sớm có phiên bản bằng các ngôn ngữ địa phương khác.

Tất cả các báo cáo sự cố nghiêm trọng mà GHI nhận được sẽ được đánh giá bởi một nhóm
chuyên gia về an toàn thực phẩm. Đối với những lo ngại mà GHI xác nhận là “nghiêm trọng”
(tức là có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng), GHI sẽ thông báo cho chính
quyền địa phương trong quốc gia quan tâm và yêu cầu họ điều tra. Trang web đang được khởi
động cùng với chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội cho những người làm việc trong
ngành thực phẩm và đồ uống, để báo cáo bất kỳ mối lo ngại nghiêm trọng nào về an toàn mà
họ có. Xem infographic dưới đây.
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Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative

###
Tổ chức Sáng kiến Hòa hợp Toàn cầu (GHI) là một mạng lưới quốc tế gồm các nhà khoa học cá nhân
và các tổ chức khoa học hợp tác làm việc nhằm thúc đẩy sự hài hòa các quy định và pháp luật về an toàn
thực phẩm toàn cầu thông qua khoa học biện chứng. GHI ủng hộ sự hài hòa toàn cầu dựa trên cơ sở khoa
học các luật và quy định về an toàn thực phẩm sẽ loại bỏ các rào cản thương mại giả mạo là biện pháp
bảo vệ an toàn thực phẩm, để giúp giảm nạn đói trên thế giới và tăng cường an ninh lương thực cho tất cả
mọi người. GHI là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Vienna, Áo. Để biết thêm chi tiết, hãy truy
cập www.globalharmonization.net.
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