
 Dàn ý Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn 

HỌC TẬP – LỚP 12 – VĂN MẪU LỚP 12 –  NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

Hướng dẫn lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội chủ đề bàn về vấn đề thực phẩm 

bẩn - Văn mẫu lớp 12. 

Dàn ý 

I. Mở bài 

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Một đại biểu Quốc hội đã phát biểu trên nghị trường: 

“Chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa ngắn như ngày nay”. Đây là lời cảnh 

báo đầy đau xót về tình trạng thực phẩm phẩm. 

II. Thân bài 

1. Thực trạng thực phẩm bẩn 

- Tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay khiến nhiều người dân hoang mang, vấn nạn này đã 

kéo hơn chục năm nay và ngày càng trở nên nghiêm trọng. 

- Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn được bày bán, tiêu thụ khắp mọi nơi, ở đâu có thực 

phẩm ở đó có các chất độc hại. VD: Ở Thạch Thất còn có chợ bán thịt lợn chết hoạt động 

vào ban đêm được gọi là “chợ âm phủ”. 

- Các chất độc hại như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng để cây phát 

triển nhanh, ... các loại thuốc tăng trọng, chất bảo quản, chất chống ẩm mốc, ...được sử 

dụng tràn lan, không đúng liều lượng, thời gian quy định. 

- Nhiều cơ sở chế biến không thực hiện đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ các 

lò giết mổ gia súc đến các cơ sở chế biến thực phẩm đều bẩn đến mức không thể bẩn hơn. 

VD: Thịt đông lạnh để từ những năm 1970 đến nay vẫn được bán ra thị trường. 

- Công nghệ chế biến ngày càng tinh vi với hàng loạt các sản phẩm phụ gia như chất tạo 

màu chất làm tươi thực phẩm. VD: có thể làm ra cả thịt giả, trứng giả, gạo giả, nội tạng 

động vật hôi thối được dùng hóa chất để biến thành thực phẩm tươi sống. 

- Người tiêu dùng phải tự đối phó với thực phẩm bẩn bằng cách mua thực phẩm ở các 

miền quê, trồng cây trong các hộp xốp, ... tuy nhiên tình trạng thực phẩm bẩn vẫn tiếp tục 

lan rộng. 

2. Nguyên nhân 

- Người sản xuất chỉ quan tâm đến lợi nhuận, coi thường sức khỏe của cộng đồng, chỉ 

nghĩ cái lợi trước mắt, không nghĩ đến cái lợi lâu dài. Đó chính là tính hẹp hòi, ích kỉ, sự 

xuống cấp về mặt đạo đức. 
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- Chính quyền cơ sở làm ngơ trước tình trạng thực phẩm bẩn. 

- Một bộ phận người tiêu dùng chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình và gia 

đình, chỉ chú ý đến những thực phẩm bắt mắt, có giá rẻ. 

3. Hậu quả 

- Xuất hiện nhiều căn bệnh lạ do thực phẩm bẩn gây ra, với người tiêu dùng và ngay cả 

đối với những người chế biến thực phẩm bẩn do thường xuyên tiếp xúc với chất độc hại 

(ngộ độc thực phẩm, ung thư, biến đổi gen, ...) 

VD: “Theo số liệu điều tra của Hội Ung thư Việt Nam, đến thời kỳ 2010 - 2015, mỗi năm 

có khoảng 150.000 người mắc bệnh ung thư (tăng gấp đôi thời kỳ trước đó). Dự báo đến 

năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 200.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm, là một 

trong những nước có tốc độ mắc bệnh ung thư nhanh nhất”. 

- Môi trường ô nhiễm do các loại chất thải độc hại trong quá trình phun, ngâm thực phẩm, 

... chế biến thực phẩm. 

- Thực phẩm bẩn còn khiến cho nền kinh tế của đất nước chậm phát triển: gia đình người 

mắc bệnh phải chi trả viện phí, các công ty sản xuất phải thu hồi sản phẩm, ảnh hưởng 

đến uy tín thực phẩm của đất nước trên thị trường quốc tế, ... 

4. Hướng giải quyết 

- Lên án những kẻ chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. 

- Thức tỉnh lương tâm của mỗi người, phải có lương tâm “sạch” mới có thể có thực phẩm 

sạch. 

- Các cơ quan địa phương, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lí nghiêm ngặt với 

những cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn, thắt chặt các công đoạn kiểm tra chất 

lượng thực phẩm. 

- Cần có các biện pháp tuyên truyền rộng rãi về tác hại của thực hẩm bẩn. 

- Người tiêu dùng cũng cần tự bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình, biết cách phòng 

tránh thực phẩm không an toàn. 

III. Kết bài 

- Rút ra bài học, suy nghĩ của bản thân về vấn đề thực phẩm bẩn, nêu ra thông điệp để 

kêu gọi mọi người cùng xóa sổ thực phẩm bẩn. 
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Bài nghị luận tham khảo bàn về vấn đề thực phẩm bẩn 

Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả người ta chỉ cần đến “ăn no, mặc ấm”. Nhưng 

cuộc sống hiện đại ngày càng được đáp ứng đầy đủ hơn, con người không chỉ ăn no mặc 

ấm mà phải là “ăn ngon, mặc đẹp”. Ăn ngon ở đây không chỉ là ở mùi vị và mà còn là ở 

chất lượng thực phẩm được sử dụng hàng ngày. Ấy vậy nhưng, càng ngày hiện tượng 

thực phẩm bẩn lại càng gia tăng đến mức đáng lo ngại. 

    Thực phẩm bẩn là những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo 

vệ sinh, sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc bảo quản độc hại… Khi đưa chúng vào 

cơ thể có thể dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm cho người dùng. 

    Thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan đã trở thành một vấn nạn đối với toàn xã hội. Chỉ 

cần đánh chữ “thực phẩm bẩn” chỉ trong 0,25 giây đã cho ra 15.300.000 kết quả. Một con 

số thực sự đáng sợ và đáng lo ngại đối với thực trạng thực phẩm hiện nay. Người ta bắt 

được hàng tấn nội tạng động vật, chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam tiêu thụ, những 

thực phẩm đã bốc mùi hôi thối, nhưng chỉ cần qua một lần nhúng vào thùng hóa chất là 

chúng sẽ trở nên thơm ngon, tươi rói trở lại. Cũng không khó để ta bắt gặp ngoài chợ 

những loại hoa quả tắm thuốc để hàng tuần, thậm chí hàng tháng mà không hề hỏng. 

Những thực phẩm ấy, các loài côn trùng không hề động đến, nhưng con người lại hàng 

ngày hàng giờ tiêu thụ vào cơ thể. Thịt được bơm chất để tạo nạc, rau bị bơm chất giúp 

tươi xanh, hoa quả bơm chất giúp chống thối rữa,… xung quanh chúng ta đâu đâu cũng 

thấy thuốc độc. Con người với lòng tham không đáy, và sự độc ác khôn cùng đang giết 

chính đồng loại của mình. 

    Các loại thực phẩm đó có dư lượng chất bảo quản và thuốc trừ sâu lớn, tồn tại nhiều 

chất độc hại, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ở mức độ nhẹ nhất, 

thực phẩm bẩn gây ngộ độc cho người tiêu dùng, phải đi rửa ruột. Vào tháng 5 vừa qua, 

tại Sơn La đã có hơn 300 người bị ngộ độc sau khi ăn đám cưới của một người cùng làng. 

Những người này đều có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đi ngoài,… phải nằm điều trị 

tại trạm xá hoặc bệnh viện. Nặng hơn thực phẩm bẩn tích trữ lâu ngày sẽ dẫn đến những 

căn bệnh vô cùng nguy hiểm và một trong số đó chính là ung thư. Các thai phụ khi mang 

thai ăn các thực phẩm bẩn có thể dẫn đến con bị dị dạng, dị tật bẩm sinh. Như vậy, thực 

phẩm bẩn không chỉ gây tác hại đến một thế hệ mà nó còn ảnh hưởng dài lâu đến thế hệ 

tương lai. 

    Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thực phẩm bẩn tràn lan như vậy. Trước hết là do sự hám 

lợi của những người bán. Thấy đồ rẻ họ không cần biết đến chất lượng, miễn là doanh thu 

của mình đạt cao. Họ bất chấp đạo lí, sống không tình yêu thương mang những loại thực 

phẩm đó bán cho người tiêu dùng. Thứ hai, là do công tác quản lí chưa nghiêm, các hình 

thức xử phạt còn quá nhẹ. Ví như cả xe tải hàng nội tạng thối bắt được chỉ phạt vài triệu 

đồng, số tiền quá ít ỏi, không đủ sức răn đe. Chúng ta cần xây dựng luật chặt chẽ hơn, 

nghiêm minh hơn để những người lưu thông thực phẩm bẩn không thể tái phạm. Thứ ba 
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là chính ý thức của người tiêu dùng, đôi khi chúng ta vẫn tặc lưỡi, ăn một lần, ăn ít không 

sao. Nhưng các bạn đâu biết rằng mỗi một lần nhỏ ấy tích tụ lớn dần, nó chính là nguồn 

gốc nảy sinh mọi bệnh tật. Bên cạnh đó, dân ta vẫn còn tâm lí ham của rẻ, thích đồ miễn 

phí, bởi vậy những kẻ buôn bán bất lương lợi dụng điều này, vẫn hàng ngày, hàng giờ 

buôn bán thực phẩm bẩn. 

    Với thực trạng thực phẩm bẩn đang tràn lan như hiện nay thì chính bản thân mỗi chúng 

ta phải trở thành một một người tiêu dùng thông minh, thông thái. Lựa chọn những cơ sở 

uy tín, siêu thị cũng là một lựa chọn tốt, bởi luôn được kiểm định trước khi bán ra ngoài 

thị trường. Thứ hai, chính là những người buôn bán, sản xuất cần phải có lương tâm, 

trách nhiệm với những sản phẩm mình bán ra. Đây là điều quan trọng nhất, bởi người tiêu 

dùng không thể tinh tường, phân biệt tất cả các loại nhãn hàng, mà cần đến lương tri 

trong chính những người bán. Và cuối cùng là sự can thiệp của các cơ quan chức năng, có 

biện pháp xử lí nghiêm minh với những cá nhân, tổ chức vi phạm vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

    Vấn đề thực phẩm bẩn thực sự là một vấn đề nan giải. Để giải quyết nó, không chỉ cần 

sự nỗ lực của cá nhân mà cần phải có sự kết hợp giữa cơ quan quản lí, người sản xuất và 

người tiêu dùng thì vấn nạn này mới có thể đầy lùi. Hãy cùng nhau chung tay, góp sức vì 

sức khỏe của cộng đồng và của chính mình. 
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