
 
 

 
 

 

 

  

Thông cáo báo chí 

Cuộc chiến bảo vệ người tiêu dùng khỏi nạn gian lận thực 
phẩm gây thiệt hại 40 tỷ đô la Mỹ/năm 

 SSAFE và PwC giới thiệu công cụ đánh giá nguy cơ gian lận trong ngành thực phẩm 

 Công cụ trực tuyến miễn phí này giúp các doanh nghiệp thực phẩm đối phó với gian 
lận và bảo vệ người tiêu dùng  

 Công cụ được công bố đón đầu yêu cầu mới về an toàn thực phẩm toàn cầu của tổ 
chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)  

 Gian lận thực phẩm gây thiệt hại ước tính từ 30 đến 40 tỷ USD trên toàn thế giới  

Những kẻ gian lận sẽ gặp khó khăn hơn khi thâm nhập các chuỗi cung ứng thực phẩm và gian 
lận để kiếm lời, vì sự ra đời của một công cụ chuyên dụng mới nhằm đối phó với gian lận và bảo 
vệ người tiêu dùng. 

Tổ chức SSAFE và PwC cho biết, công cụ miễn phí này được phát triển bởi SSAFE cùng với các 
chuyên gia của PwC, Đại học Wageningen, Đại học VU Amsterdam và các lãnh đạo hàng đầu 
trong ngành công nghiệp thực phẩm trên thế giới. Công cụ này sẽ giúp các doanh nghiệp thực 
phẩm đánh giá nguy cơ bị gian lận. Gian lận thực phẩm không chỉ ảnh hưởng tới niềm tin của 
người tiêu dùng mà ước tính còn gây thiệt hại từ 30 đến 40 tỷ USD mỗi năm cho ngành công 
nghiệp thực phẩm toàn cầu

1
. 

“Những vụ gian lận thực phẩm gần đây đã cho thấy: củng cố năng lực của ngành công nghiệp 
thực phẩm trong việc phát hiện và đối phó với gian lận trong các chuỗi cung ứng thực phẩm ngày 
càng trở nên cần thiết,” ông Quincy Lissaur, Giám đốc điều hành tổ chức SSAFE cho biết. “Là 
một tổ chức phi lợi nhuận, SSAFE coi bảo vệ người tiêu dùng là một nhiệm vụ thiết yếu. Với 
công cụ miễn phí này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ của 
các doanh nghiệp và giảm thiểu cơ hội giả mạo thực phẩm để kiếm lời”. 

                                                             
1
 John Spink, Đại học bang Michigan, 2014.  
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Nghiên cứu của PwC cho thấy hơn 1/3 tất cả các tổ chức trên thế giới là nạn nhân của gian lận
2
. 

 
“Khi hiểu rõ được những điều kiện và tình huống mà kẻ gian có thể lợi dụng, doanh nghiệp sẽ 
biết mình cần hướng nguồn lực vào đâu và hành động như thế nào để phát hiện và ngăn ngừa 
gian lận trong ngành thực phẩm, trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng,” ông Lissaur chia 
sẻ. “Kinh nghiệm lâu năm của PwC trong việc tư vấn quản lý rủi ro và cải tiến quy trình doanh 
nghiệp đã góp phần hoàn thiện nội dung và mở rộng phạm vi của công cụ này lên một cách đáng 
kể.” 
 
Ông Craig Armitage, Lãnh đạo toàn cầu của PwC phụ trách mảng dịch vụ Liêm chính trong Cung 
ứng Thực phẩm cho biết nhiều thông lệ an toàn thực phẩm hiện nay không có tác dụng giảm 
gian lận: “Ngoài các thiệt hại kinh tế, gian lận thực phẩm còn gây tổn hại tới sức khỏe cộng đồng 
và niềm tin của người tiêu dùng. Những hành vi gian lận thực phẩm như dùng thịt ngựa giả làm 
thịt bò xay hay bổ sung melamine vào sữa đã thúc giục ngành công nghiệp thực phẩm phải hành 
động quyết liệt hơn.” 
 
Công cụ đánh giá nguy cơ gian lận thực phẩm của SSAFE và PwC được công bố trước thềm 
các yêu cầu mới về an toàn thực phẩm của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu thuộc Diễn 
đàn Hàng tiêu dùng và một số cơ quan quản lý trên thế giới chuẩn bị được đưa ra. 
 
Ông Armitage cũng cho biết: “Ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu đang nỗ lực chấm dứt 
gian lận. Công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi sẽ cải thiện khả năng nhận biết nguy cơ gian 
lận và tăng niềm tin của người tiêu dùng vào an toàn thực phẩm.” 

“Thực phẩm mang đến vị ngon và dinh dưỡng cho chúng ta, nhưng đối với những kẻ lừa đảo, 
thực phẩm cũng là phương tiện kiếm tiền dễ dàng. Chúng tôi hy vọng có thể giúp các doanh 
nghiệp triệt phá tận gốc động cơ này, khiến cho kẻ gian thêm lưỡng lự và khó khăn hơn mỗi khi 
có ý định gian lận trong ngành thực phẩm.” 
 
Các doanh nghiệp thực phẩm có thể tải miễn phí công cụ ‘Đánh giá Nguy cơ Gian lận Thực 
phẩm’ của SSAFE và PwC dưới định dạng Excel từ www.ssafe-food.org hoặc truy cập miễn phí 
trên www.pwc.com/foodfraud. Ứng dụng sẽ có mặt trên App Store của Apple và Google Play vào 
cuối tháng 1/2016. 

 
- Hết - 
 

Thông tin cho tòa soạn 
 

Giới thiệu công cụ ‘Đánh giá Nguy cơ Gian lận Thực phẩm’ của SSAFE và PwC 
 SSAFE cùng với Đại học Wageningen, Đại học VU Amsterdam và các nhà lãnh đạo hàng đầu thế 

giới trong ngành công nghiệp thực phẩm đã hợp tác với PwC để thiết kế nên công cụ đánh giá 
nguy cơ gian lận thực phẩm này. Công cụ miễn phí này giúp xác định nguy cơ gian lận thực phẩm 
và cung cấp cho các doanh nghiệp cơ sở để phát triển chiến lược đối phó và kiểm soát phù hợp 
nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận. 

 SSAFE đã lên ý tưởng ban đầu và thiết kế công cụ đánh giá nguy cơ gian lận thực phẩm với các 
đối tác trong ngành thực phẩm. Công cụ này không có chức năng cung cấp giải pháp đối phó cụ 
thể, phát hiện gian lận hay dự báo về các hành vi gian lận tương lai. Tuy nhiên, công cụ này 
hướng dẫn người sử dụng nên tìm giải pháp ở đâu và như thế nào.  

                                                             
2
 PwC, Khảo sát về Tội phạm Kinh tế Toàn cầu năm 2014. 

Nguồn: http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html 
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 Công cụ này hỗ trợ ngành công nghiệp thực phẩm trong việc chuẩn bị cho những yêu cầu sắp tới 
bắt buộc các doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá nguy cơ gian lận thực phẩm.  

 Công cụ này là miễn phí đối với các doanh nghiệp thực phẩm và có thể được chia sẻ giữa các 
nhân viên, bộ phận và văn phòng của cùng một doanh nghiệp, để nắm bắt được các nguy cơ gian 
lận một cách rõ ràng. 

 Công cụ này có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trên chuỗi cung ứng thực phẩm để đánh giá xem 

từng nguyên liệu, sản phẩm hay cơ sở sản xuất - kinh doanh có nguy cơ phải đối mặt với gian lận 

hay không, bất kể hình thức, quy mô và vị trí địa lý của doanh nghiệp ra sao. 

 Công cụ có thể được truy cập trực tuyến tại www.pwc.com/foodfraud, tải xuống dưới dạng bảng 

Excel từ www.ssafe-food.org và dưới dạng ứng dụng di động từ cuối tháng 1/2016. 

Giới thiệu nguyên tắc đánh giá trực tuyến 

 Mọi câu trả lời trong cuộc đánh giá đều được bảo mật và ẩn danh. Những thông tin được lưu lại 
không tiết lộ danh tính người trả lời và tổ chức của họ. Các câu trả lời sẽ được tổng hợp thành dữ 
liệu để chia sẻ và hỗ trợ công tác định chuẩn, nghiên cứu và báo cáo nội bộ.  

 Thông tin chi tiết về công cụ này có trong ấn phẩm ‘Đánh giá nguy cơ gian lận thực phẩm’ tại 
trang www.pwc.com/foodfraud 

 

Nghiên cứu và thông tin thêm   
 Khảo sát hai năm một lần “Tội phạm Kinh tế Toàn cầu năm 2014” của PwC được thực hiện với 

5.128 người đến từ 99 quốc gia. Vui lòng truy cập báo cáo tại 
http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html 

Giới thiệu SSAFE 
SSAFE là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu với mục đích liên tục nâng cao chất lượng và uy tín của 
các hệ thống và tiêu chuẩn bảo vệ an toàn thực phẩm quốc tế thông qua hình thức hợp tác công-tư. 
SSAFE độc đáo vì trọng tâm hoạt động của tổ chức là kết nối khối công và khối tư nhằm nâng cao 
tính toàn vẹn của chuối cung ứng thực phẩm. Việc hợp tác với PwC chính là một minh chứng cho nỗ 
lực hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu của SSAFE. 
 
Sứ mệnh của SSAFE là liên tục nâng cao chất lượng và uy tín của các hệ thống và tiêu chuẩn bảo vệ 
an toàn thực phẩm quốc tế thông qua hình thức hợp tác công-tư. Tìm hiểu thêm tại www.ssafe-
food.org. 
 

Giới thiệu PwC và Dịch vụ Liêm chính trong Cung ứng Thực phẩm của PwC 
PwC cung cấp Dịch vụ Liêm chính trong Cung ứng Thực phẩm. PwC không đảm bảo cho tính an toàn 
của một loại thực phẩm cụ thể nào, kết quả của một dịch vụ hay quy trình cụ thể nào trong ngành 
thực phẩm. Những tài liệu và nhận định được trích dẫn trong thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục 
đích cung cấp thông tin tổng quát. Chúng không thay cho ý kiến tư vấn chuyên nghiệp và không phải 
là cơ sở để đưa ra quyết định liên quan tới cung ứng và tính toàn vẹn trong lĩnh vực thực phẩm. Tìm 
hiểu thêm thông tin tại www.pwc.com/foodsupplyservices. 
 
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan 
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 208.000 nhân viên 
luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, dịch vụ tư vấn, và dịch vụ thuế chất 
lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng 
cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 

Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng 
tôi gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam 

http://www.pwc.com/foodfraud
http://www.ssafe-food.org/
http://www.pwc.com/foodfraud
http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html
http://www.ssafe-food.org/
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và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả 
nước. Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy 
phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho 
khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên 
toàn thế giới.  

©2016 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi công ty 
thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết 
thêm chi tiết. 
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