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Tóm tắt: Hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm ở Trung Quốc ngày càng trở nên 

nghiêm trọng, bên cạnh việc xử lí bằng chính sách hình sự, Nhà nước cũng cần chú ý đến sự phối hợp 

hài hoà các biện pháp phòng ngừa của các cơ quan quản lí về kiểm soát rủi ro nhằm đảm bảo đạt 

được mục tiêu phòng, chống tội phạm. Xét theo “phương pháp hài hoà” thì một trong những lí do và 

định hướng quan trọng xuất phát từ quan điểm của chính sách hình sự là việc bảo vệ an toàn thực 

phẩm hiệu quả đòi hỏi Nhà nước phải thiết lập một hệ thống bảo vệ toàn diện và có hệ thống; các biện 

pháp phòng ngừa về xã hội nhằm bảo vệ an toàn thực phẩm phải được coi là hàng đầu. 

Từ khoá: An toàn thực phẩm; kiểm soát vi phạm; Trung Quốc; phòng ngừa; Cass Sunstein 
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THE CONTROL OF VIOLATIONS OF FOOD SAFETY REGULATIONS IN CHINA BASED 

ON THE “APPROPRIATE PREVENTION” NOTION OF CASS SUNSTEIN 

Abstract: Violations of food safety regulations in China are becoming increasingly serious. 

Besides applying criminal policies, the State also needs to pay attention to the harmonious 

coordination of preventive measures from the management agencies on risk control with a view to 

crime prevention.. In terms of the “harmonized method”, one of the essential reasons and orientations 

from the viewpoint of criminal policy is that the effective food safety protection mechanism requires 

the State to establish a comprehensive and organized system of food safety protection regime; social 

precautions for the protection of food safety should be prioritised. 
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rệt. Chỉ riêng đối với một khía cạnh cụ thể 

của đời sống xã hội, Trung Quốc đã chứng 
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sang “ăn ngon”. Tuy nhiên, khi đã thoát khỏi 

“hang hùm” của nạn đói, của tình trạng thiếu 

thốn lương thực thì Trung Quốc lại rơi vào 

“hang sói” của sự khủng hoảng về chất 

lượng an toàn thực phẩm. Tình hình vi phạm 

quy định về an toàn thực phẩm ở Trung 

Quốc hiện nay diễn ra rất nghiêm trọng. 
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