
Các bằng chứng khoa học là rất rõ ràng:  Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại cho trẻ em sự khởi đầu tốt nhất 
để bước vào cuộc sống. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và các nhà khoa 
học, các bác sĩ trên toàn thế giới khuyến nghị nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời của 
trẻ và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến hai tuổi hoặc lâu hơn. Đây chính là lựa chọn tốt nhất cho mọi gia đình ở Việt 
Nam và cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho đất nước chúng ta. 

Tuy nhiên, dù là thiên phú và góp phần tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, việc nuôi con bằng sữa mẹ  ở Việt Nam đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức. Thông tin tiếp thị của các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ đang bủa vây các bà mẹ và gia đình, làm 
lung lay lòng tin của họ vào nuôi con bằng sữa mẹ, lý tưởng hóa việc cho trẻ ăn sữa bột và các nguy cơ cho trẻ nếu không được 
bú mẹ hoàn toàn không được cảnh báo. Nhãn mác các sản phẩm sữa bột, sữa công thức hiện có trên thị trường thường đưa ra 
các thông tin và hình ảnh sai lệch. Hơn nữa, rất nhiều người, kể cả các nhân viên y tế, thường hoài nghi việc các bà mẹ có đủ sữa 
cho con bú và khuyên cho trẻ ăn thêm sữa ngoài. Chỉ có các công ty sữa là được lợi!

Việc ban hành các quy định chặt chẽ trên cơ sở tham khảo các khuyến nghị và luật quốc tế về bảo vệ và hỗ trợ nuôi con bằng 
sữa mẹ sẽ đảm bảo tất cả các bà mẹ và gia đình nhận được những thông tin thiết thực để họ có thể lựa chọn cách nuôi dưỡng 
con cái mình an toàn, khỏe mạnh và giàu dinh dưỡng nhất.

Nghị địNh 21/2006/Nđ-cP là gì? 

Ra đời năm 2006, Nghị định 21/2006/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em (“Nghị định 
21”) nhằm đẩy mạnh thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tối ưu bằng cách hạn chế cách thức và phạm vi các sản phẩm thay thế sữa 
mẹ được phép quảng bá. 

Cụ thể, Nghị định 21:

•	 Nghiêm cấm quảng cáo sữa dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, thức ăn dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú với đầu vú 
nhân tạo và núm vú giả dưới mọi hình thức.

•	 Yêu cầu quảng cáo và tiếp thị các loại sữa dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi phải ghi rõ nuôi con bằng sữa mẹ 
là lựa chọn tối ưu.

•	 Quy định cách thức và phạm vi các thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh được phép quảng bá và bày bán. 

•	 Quy định vai trò của các nhóm đối tượng chính, bao gồm công ty sản xuất sữa và các cơ sở/nhân viên y tế trong việc tuân 
thủ các quy định này. 

Nghị định 21 được xây dựng dựa trên Luật quốc tế về Kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ (Luật Quốc tế). Luật Quốc tế 
do Hội đồng Y tế Thế giới ban hành năm 1981 và được sửa đổi, bổ sung thường xuyên bằng các Nghị quyết, được xem như các 
quy định “tối thiểu” nhằm bảo vệ và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, Nghị định 21 lại không bao trùm hết tất cả các điều 
khoản quy định trong Luật Quốc tế và các Nghị quyết, do đó đã không thể bảo vệ các ông bố bà mẹ và gia đình họ trước sự tấn 
công bằng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ của các công ty sữa.

chíNh sách PháP luật Nhằm bảo Vệ  
Việc Nuôi coN bằNg sữa mẹ ở Việt Nam:
Tăng cường thực thi Nghị định 21/2006/NĐ-CP góp phần 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và giảm tỉ lệ thấp còi

nuôi dưỡng. phát triển



tại sao Nghị địNh 21 lại quaN trọNg? 

Các quy định chặt chẽ về kinh doanh, quảng bá các sản phẩm thay thế sữa mẹ sẽ thúc đẩy các thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ 
tốt hơn. Hỗ trợ việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ tối ưu nhờ tăng cường và thực thi tốt Nghị định 21 sẽ giúp giảm tình trạng suy dinh 
dưỡng và thấp còi. Từ đó, sẽ góp phần tăng năng suất lao động quốc gia bằng cách giảm gánh nặng bệnh tật và tạo ra lực 
lượng lao động khỏe mạnh.

quY địNh VỀ KiNh DoaNh Và quảNg bá các sảN PhẨm thaY thẾ sữa mẹ có thực sự tác 
đỘNg đẾN thực hàNh Nuôi DưỠNg trẺ haY KhôNg? 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách thức và các loại thực phẩm mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được ăn. Tuy nhiên, các thông tin 
sai lệch về nuôi con bằng sữa mẹ, cùng với sự phổ biến và quảng bá tràn lan các sản phẩm thay thế sữa mẹ tác động rất lớn đến 
quyết định nuôi dưỡng trẻ của các gia đình. 

Việc quảng bá các sản phẩm thay thế sữa mẹ khiến cho các bà mẹ và gia đình bị nhiễu thông tin khi cân nhắc lựa chọn dinh 
dưỡng tốt nhất có thể cho con cái họ.

•	 Một nghiên cứu tiến hành từ năm 1972 đến năm 2000 tại Mỹ chỉ ra rằng khi các quảng cáo về nuôi trẻ bằng sữa bột xuất hiện 
ngày càng nhiều trên các tạp chí dành cho cha mẹ thì tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ bị giảm đi1. 

•	 Phần lớn các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thường là thấp hơn đối với các bà mẹ nhận được sữa bột miễn 
phí khi ra viện2.  

Việc sỬ DỤNg các sảN PhẨm thaY thẾ sữa mẹ giảm ở các quỐc gia áP DỤNg các quY 
địNh cỦa luật quỐc tẾ

•	 Các điều tra trên diện rộng đã chỉ ra rằng khi Papue New Guinea quy định cấm kinh doanh bình bú và núm vú giả trừ khi có 
đơn thuốc, tỉ lệ cho trẻ bú bình đã giảm hẳn và tỉ lệ cho trẻ bú sữa mẹ tăng lên ở thủ đô của nước này3.

•	 Ở Philippin, luật quốc gia được thông qua cũng giúp giảm tỉ lệ phát sữa bột miễn phí ở các cơ sở y tế, từ 57,5% vào năm 1986 
xuống còn 2,8% vào năm 19884. 

các côNg tY sữa đaNg hướNg mỤc tiêu Vào Việt Nam 

Các nhà sản xuất thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã xác định khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là một thị trường 
mục tiêu để tiếp tục phát triển mạnh mẽ việc kinh doanh của họ. 

•	 Doanh số toàn cầu của sản phẩm sữa và thức ăn bổ sung dành cho trẻ nhỏ được đặt mục tiêu tăng trưởng 37% (11,5 tỉ USD) 
cho giai đoạn 2008 - 2013, lên đến 42,7 tỉ USD. Trong đó, gần 2/3 của doanh số tăng trưởng này (tương đương 7,5 tỉ USD) là từ 
khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; Trung Quốc và Indonesia là hai thị trường lớn nhất với mức tăng lần lượt là 5,2 tỉ USD và 
1,1 tỉ USD6.

•	 Năm 2009, doanh số của sản phẩm sữa và thức ăn bổ sung dành cho trẻ nhỏ ở Việt Nam tăng 18% so với năm trước đó, đạt 
hơn 7,5 nghìn tỉ đồng. Sữa công thức ghi nhận tỉ lệ tăng trưởng là 17%7. 

•	 Giá các sản phẩm thức ăn bổ sung cho trẻ vẫn là mối quan tâm lớn của nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam. Mặc dù giá nguyên 
liệu thô đã giảm từ mức cao đỉnh điểm năm 2008, giá sữa bột nhập khẩu hầu hết vẫn tăng khoảng 10-15% trong khi giá sữa 
bột trong nước tăng khoảng 7-10%7. 

“Bằng chứng từ nhiều quốc gia trên thế giới chỉ ra rằng tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn được 
cải thiện đáng kể nếu có khung pháp lý và hướng dẫn thực thi hiệu quả cũng như khi các chương 
trình được áp dụng triệt để trên diện rộng. Ví dụ như trong vòng 5-10 năm qua, 19 quốc gia đã ghi 
nhận tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tăng lên 20% hoặc cao hơn nữa. Các chương trình được 
triển khai trên diện rộng tại những nước này dựa trên các chính sách quốc gia và Chiến lược toàn 
cầu về Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, một chương trình hợp tác giữa Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
và UNICEF. Chiến lược này khuyến khích các nước ban hành và thực thi luật quốc gia dựa trên Luật 
quốc tế về Kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ…5” - UNICEF
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Từ 2002 đến 2008, doanh số bán lẻ sữa bột ở Trung Quốc  
tăng từ 1 tỉ USD lên đến xấp xỉ 3,5 tỉ USD. Cũng trong  
thời gian này, doanh số bán lẻ sữa bột ở Ấn Độ ổn định  
ở mức dưới 500 triệu USD. Chênh lệch khổng lồ giữa  
doanh số bán lẻ sữa bột của Ấn Độ và Trung Quốc chủ yếu  
là do các quy định khác nhau về quảng cáo, tiếp thị sản phẩm 
thay thế sữa mẹ ở các quốc gia này. Ở Ấn Độ, tất cả các  
quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ đều bị cấm. Trong khi đó, 
Trung Quốc cho phép quảng cáo trên truyền hình và sử dụng 
những nhân vật nổi tiếng làm người phát ngôn.

Nghiên cứu: kinh doanh sữa bột và môi trường pháp lý ở Ấn độ và trung quốc 6

các Vi Phạm Nghị địNh 21 rẤt Phổ biẾN8

Một cuộc đánh giá việc thực hiện Nghị định 21 được tiến hành năm 2011 đã cho thấy các  
công ty sữa (nội địa và nước ngoài) đã và đang vi phạm Nghị định này theo nhiều cách và  
trên diện rộng.

•	 Các công ty sữa trưng bày tên và biểu tượng của sản phẩm/công ty tại các cơ sở y tế.

•	 Sữa công thức còn được bày bán trong khuôn viên bệnh viện và thậm chí thông qua các 
nhân viên y tế.

•	 Quảng cáo và nhãn mác của sản phẩm sữa đưa ra các thông tin không được kiểm chứng về lợi ích của các sản phẩm.

Các vi phạm này được ghi nhận ở tất cả các tỉnh tiến hành đánh giá, bao gồm vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo – tiếp thị, ghi 
nhãn mác, tài liệu thông tin – giáo dục – truyền thông, vi phạm quy định của các cơ sở y tế.

Hơn 10% các bà mẹ được hỏi cho biết nhân viên bán hàng của các công ty sữa đã tiếp cận trực tiếp với họ nhằm mục đích tiếp 
thị - bán hàng. Nếu Nghị định 21 không được tuân thủ nghiêm túc, các công ty sữa này có thể dễ dàng phân phát các quảng 
cáo và sản phẩm đến các gia đình và thuyết phục họ dùng sản phẩm sữa bột thay cho việc cho con bú mẹ và từ đó sức khỏe 
của trẻ sẽ gặp các nguy cơ.

các cơ sở Khám chữa bệNh Và cáN bỘ Y tẾ cầN làm gì để tuâN thỦ Nghị địNh 21?

Cơ sở khám chữa bệnh và cán bộ y tế phải:

•	 Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ.

•	 Tổ chức tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ. 

•	 Tạo điều kiện để bà mẹ được cho con bú trong vòng một giờ đầu sau khi sinh.

•	 Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ dựa trên tài liệu ”Các lý do hợp lý cần sử dụng các sản 
phẩm thay thế sữa mẹ” của Tổ chức Y tế thế giới9. 

Cơ sở khám chữa bệnh và cán bộ y tế không được phép: 

•	 Bán hoặc cho phép bán thức ăn dùng cho trẻ dưới  6 tháng tuổi hoặc sữa dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, trừ tại nhà thuốc 
bệnh viện. 

•	 Cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ trưng bày sản phẩm, trừ tại nhà thuốc 
bệnh viện.

•	 Nhận các lợi ích vật chất hoặc sản phẩm có tên hoặc biểu tượng của sản phẩm sữa dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, thức ăn 
dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

•	 Giúp các cơ sở kinh doanh tặng sản phẩm mẫu hoặc tặng quà tặng liên quan đến các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

•	 Hướng dẫn, tư vấn cho phụ nữ sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ trừ trường hợp cần thiết phải sử dụng 
sản phẩm đó.

Chưa đến ½ sản phẩm dinh 
dưỡng cho trẻ dưới 6 tháng 
tuổi tuân thủ quy định về 
nhãn mác của Nghị định 218.



Việt Nam có thể làm gì để tăNg cườNg thực thi Nghị địNh 21? 

Nghị định 21 được thực thi nghiêm túc hơn sẽ bảo vệ các bà mẹ và gia đình khỏi các quảng cáo không trung thực của các sản 
phẩm thay thế sữa mẹ. Điều này có thể làm được nếu Nghị định được sửa đổi để đưa ra các quy định chặt chẽ hơn và thu hẹp 
các kẽ hở giữa Luật Quốc tế và Nghị định 21.

Các nội dung của Nghị định 21 cần được sửa đổi bao gồm:

•	 Mở rộng giới hạn tuổi lên 24 tháng tuổi đối với các sản phẩm được điều chỉnh bởi Nghị định, theo đúng khuyến cáo của Luật 
Quốc tế.

•	 Quy định việc tài trợ các loại tài liệu thông tin giáo dục truyền thông từ các công ty sữa và các công ty sản xuất bình bú và 
núm vú giả.

•	 Quy định chặt chẽ hơn về nhãn mác sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ theo đúng khuyến cáo của Luật Quốc tế.

•	 Cấm các chiến thuật quảng cáo tiếp thị cho các sản phẩm được điều chỉnh bởi Nghị định.

Ngoài ra, cần phải tăng cường giám sát thực thi và tuân thủ Nghị định 21 hiện nay:

•	 Thực thi và tăng cường hiệu quả của luật, bao gồm việc hợp tác với các ban ngành khác của Bộ Y tế để thanh kiểm tra giám 
sát hàng năm.

•	 Thành lập Ban chỉ đạo nhằm tăng cường sự gắn kết, phối kết hợp và trao đổi giữa các bộ, ngành trong quá trình thực hiện và 
sửa đổi Nghị định. 

•	 Cần sửa đổi Nghị định 45/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính các vi phạm trong lĩnh vực y tế nhằm tăng mức phạt và ngăn 
chặn hiệu quả hơn việc vi phạm Nghị định 21.

“Bằng việc tăng cường thực hiện các chính sách pháp luật, chúng ta có thể bảo vệ các gia đình và nhân viên  
y tế khỏi sự tấn công của các quảng cáo có hại cho việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ là sự 
lựa chọn tốt nhất mà các bà mẹ Việt Nam dành cho con cái mình”.

Cập nhật: Tháng 4 năm 2012
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