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Giới thiệu 

Nhằm xác định các hành động ưu tiên góp phần ngăn ngừa tình trạng thừa cân và béo phì một cách hiệu 
quả, phân tích toàn cảnh về tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em đã được thực hiện tại Việt Nam. Phân 
tích này được thực hiện bởi Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội thông qua việc đánh giá các chính sách, 
chương trình hành động đang triển khai tại Việt Nam và phỏng vấn các ban ngành có liên quan. Kết quả của 
nghiên cứu cũng như đề xuất các hành động ưu tiên sẽ được trình bày trong khuôn khổ của hội thảo.  

Kết quả 

Tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng nhanh chóng ở trẻ em Việt Nam. 

• Tỷ lệ thừa cân và béo phì có xu hướng gia tăng theo độ tuổi, từ 7% ở trẻ dưới 5 tuổi đến 19% ở trẻ 5-19
tuổi1,2,3

 

• Phần lớn trẻ thừa cân và béo phì là trẻ em trai và sống ở khu vực thành thị.

• Nếu không có bất kỳ hành động can thiệp nào, ước tính đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 1.9 triệu trẻ
em béo phì
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Thừa cân 

Béo phì 

 Thừa cân dẫn đến các tác động tiêu cực về sức khỏe và kinh tế. 

• Trẻ thừa cân tăng nguy cơ bị các tác động tâm lý như kỳ thị, tự ti, trầm cảm và lo lắng.

• Trẻ thừa cân tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và nguy cơ tử vong sớm.

• Thừa cân ở trẻ em gây ra một gánh nặng lớn về chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai, cũng như thiệt
hại về kinh tế.

73% số ca tử vong ở Việt 

Nam liên quan đến BKL.4

1 National Institute of Nutrition. (2019). Annual national nutrition monitoring, Viet Nam. 
2 National Institute of Nutrition. (2010). National Nutrition Survey, Hanoi. Viet Nam 
3 National Institute of Nutrition. (2020). National Nutrition Survey, Hanoi. Viet Nam 
4 World Health Organization. (2015). Noncommunicable Diseases Progress Monitor. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/184688/1/9789241509459_eng.pdf?ua=1. 
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Phụ nữ trong tuổi sinh sản Trẻ sơ sinh & < 5t Bú sữa mẹ 

03 Nguy cơ thừa cân ở trẻ em là do chế độ dinh dưỡng kém của mẹ trong thai
kỳ và dinh dưỡng của trẻ trong thời kỳ sơ sinh 

2% 

• Tình trạng thiếu cân hoặc thừa cân, trước và trong thời kỳ mang thai của mẹ có ảnh hưởng tiêu cực

đến cân nặng lúc sinh và tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

• Trẻ sơ sinh nhẹ cân, thừa cân và thấp còi đều có khả năng tăng nguy cơ thừa cân và nguy cơ mắc

các bệnh không lây nhiễm khi trưởng thành.

• Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh, những trẻ uống sữa công thức và không được bú sữa mẹ

sẽ tăng nguy cơ bị thừa cân.

Thừa cânt5

Thiếu cân5
 

21%

18%

Trẻ sơ sinh nhẹ cân 
 < 2.5kgs7 

Trẻ sơ sinh thừa cân 
> 4kgs8

Không bú 
mẹ hoàn 
toàn9

Tăng tiêu 
thụ sữa 
công thức10 

55%

30%

Đái tháo đường 

hoặc tăng huyết 

áp trong thai kỳ6
 

04 

21%
Trẻ em thấp còi 
(<5 tuổi)9 20%

• Trẻ em Việt Nam đang tiêu thụ quá mức các thực phẩm được chế biến sẵn (chứa nhiều đường, muối và

chất béo), các thực phẩm không lành mạnh bao gồm nước ngọt và thức ăn nhanh.

• Khẩu phần ăn không ăn đủ trái cây, rau quả có chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất.

• Thiếu vận động thể chất.

35%
Trẻ em (13-17 tuổi) uống 

nước ngọt có ga hơn 1 lần 

1 ngày.11
 

 12%
Trẻ em (2-5 tuổi) 

 Ăn bánh kẹo mỗi ngày.12
 

 17%
Trẻ em (13-17 tuổi) 

 Ăn đồ ăn nhanh  ít nhất 

1 lần một tuần.11 

 76%
Trẻ em (13-17 tuổi) 

hoạt động thể lực dưới 1 tiếng 

mỗi ngày.11
 

5 NCD Risk Factor Collaboration. (2016). National adult body-mass index. https://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html. 
6 International Diabetes Federation Atlas of Diabetes. (2019). Prevalence of gestational diabetes mellitus. https://www.diabetesatlas.org/data/en/indicators/14/. 
7 Global Nutrition Report: Country Nutrition Profiles. (2020). https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/ 
8 National Institution of Nutrition. (2015). National Nutrition Strategy for 2015. Hanoi, Viet Nam. 
9 National Institution of Nutrition. (2020). National Nutrition Strategy for 2020. Hanoi, Viet Nam. 
10 UNICEF, (2021). The Market for Highly Processed Food and Drink: Driving Children’s Diets Viet Nam. 
11 Hanoi University of Public Health and WHO. (2019). Vietnam Global school-based Student Health Survey (GSHS). Hanoi, Viet Nam. 
12 Huang D, Sokal-Gutierrez K, Chung K, Lin W, Khanh LN, Chung R, et al. (2019). Maternal and Child Nutrition and Oral Health in Urban Vietnam. International journal 
of environmental research and public health 16(14). 
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Thừa cân ở trẻ vị thành niên Việt Nam là do chế độ ăn uống không lành 
mạnh và thiếu vận động. 
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05 Trẻ em Việt Nam đang sống trong môi trường tăng nguy cơ béo phì

Môi trường nguy cơ béo phì là môi trường thúc đẩy việc tiêu thụ các thực phẩm, đồ uống giàu năng 

lượng, thiếu dinh dưỡng, hoặc môi trường có xu hướng làm giảm hoạt động thể chất, gia tăng hành vi 

tĩnh tại. Môi trường tăng nguy cơ béo phì bao gồm môi trường thực phẩm (thực phẩm và đồ uống chế 

biến sẵn, giá cả phải chăng, khả năng tiếp cận dễ dàng), môi trường kinh tế (giá cả và chi phí thực 

phẩm, thu nhập hộ gia đình và hỗ trợ xã hội), môi trường xã hội (tiêu chuẩn ăn uống, vận động thể chất, 

phát triển công nghệ), và môi trường vật chất (cơ sở vật chất thúc đẩy hoạt động thể chất). 

 Môi trường thực phẩm thúc đẩy việc bán thực phẩm và đồ uống không lành mạnh. 

Tăng tiêu thụ đồ uống có ga trong giai đoạn 2014-2019.10   

Tăng tiêu thụ thức ăn nhanh (ngọt) trong giai đoạn 2014-2019.10
 

Tăng tiêu thụ thức ăn nhanh (mặn) trong giai đoạn 2014-2019.10
 

Môi trường kinh tế làm cho nhiều gia đình tại Việt Nam phụ thuộc vào thực phẩm 
và đồ ăn vặt không lành mạnh.  

Dân số bị mất an ninh lương thực.13
 

 Môi trường xã hội thúc đẩy trẻ em tiếp cận với thực phẩm không lành mạnh. 

Không có dữ liệu 

 Môi trường vật chất hạn chế khả năng tiếp cận với vận động thể chất 

Trẻ em không sử dụng phương tiện di chuyển chủ động đến trường.11
 

Trường học không cung cấp nước uống an toàn cho học sinh.11
 

Trường trung học cơ sở và phổ thông không có sân chơi thể thao11
 

13 FAO. (2020) The State of Food Security and Nutrition in the World. 
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06  Các chính sách liên quan tới kiểm soát béo phì còn hạn chế.

Việt Nam đã ban hành một số chính sách, quyết định và chỉ thị liên quan đến dinh dưỡng, tuy nhiên các 

chính sách cụ thể để điều chỉnh môi trường tăng nguy cơ béo phì còn hạn chế. Hiện nay, không có bất kỳ 

chính sách cụ thể nào về phòng chống thừa cân và béo phì ở trẻ em. Bảng dưới đây trình bày các chính 

sách quan trọng, chỉ có duy nhất một lĩnh vực được triển khai đầy đủ, trong khi các lĩnh vực khác chỉ được 

áp dụng một phần. Các chính sách để khuyến khích hoạt động thể chất cũng bị hạn chế. 

Chính sách Thực hiện Chi tiết 

Chính sách quốc gia về phòng 

chống thừa cân béo phì ở trẻ em 

Quy định thuế đối với đồ uống có đường 

Kiểm soát về tiếp thị các 

sản phẩm thay thế sữa 

mẹ  

Kiểm soát tiếp thị thực phẩm và đồ 

uống không có cồn cho trẻ em 

Ghi nhãn dinh dưỡng 

Môi trường dinh dưỡng trường học 

Chưa có chính sách cụ thể về thừa cân và 

béo phì mặc dù một số chỉ thị của chính phủ 

có đề cập đến các lĩnh vực liên quan đến thừa 

cân, thực phẩm và chế độ ăn uống. Mục tiêu 

về thừa cân và béo phì ở trẻ em được lồng 

ghép vào Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 

đang hiện hành 

Chưa có quy định nào mặc dù đã có đề xuất 

về việc áp thuế 10% đối với đồ uống có 

đường bởi Bộ Tài chính và Bộ Y tế. 

Nghị định số 100 của Chính phủ về tiếp thị 

và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ 

nhỏ được ban hành vào năm 2014, quy định 

về việc cấm quảng cáo các sản phẩm thay 

thế sữa mẹ cho trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi 

và thức ăn bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng. 

Tuy nhiên, giám sát và thực thi vẫn là một 

thách thức 

Chưa có biện pháp kiểm soát bắt buộc nào 

được áp dụng. Chỉ thị số 46 (tháng 12/2017) về 

“Tăng cường dinh dưỡng trong hoàn cảnh mới” 

bao gồm một mục tiêu về tiếp thị và kinh doanh 

đồ uống có cồn, nước ngọt có ga và thực phẩm 

không tốt cho sức khỏe trong trường học. Điều 

này đã được thực hiện một phần nhưng chỉ 

giới hạn ở các điểm trường do cơ chế thực thi 

và giám sát còn thiếu.  

Chưa có quy định về dán nhãn dinh dưỡng 

nhằm cảnh báo thực phẩm có nhiều chất 

dinh dưỡng như đường, muối, chất béo 

không lành mạnh. Viện Dinh dưỡng Quốc gia 

đang hỗ trợ Bộ Y tế bằng cách đưa ra các 

hướng dẫn kỹ thuật về ghi nhãn dinh dưỡng 

nhưng điều này chỉ giới hạn về hướng dẫn 

lượng hàng ngày). 

Một vài chương trình có liên quan.  
Dự án bữa ăn học đường do công ty 
Ajinomoto tài trợ với mục tiêu cung cấp 
những bữa ăn cân bằng và lành mạnh. Hiện 
đang được triển khai trên toàn quốc thông 
qua ứng dụng dựa trên web. Chương trình 
sữa học đường (Quyết định số 1340 - phê 
duyệt vào 7/2016). Việc lựa chọn sữa phụ 
thuộc vào trường học/phụ huynh, bao gồm 
cả sữa có đường. Tuy nhiên, không có mục 
tiêu nào liên quan đến việc kiểm soát tình 
trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em. 
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Khuyến nghị 
Dựa vào kết quả của phân tích toàn cảnh, những khuyến nghị sau đây 
được đề xuất cho các hành động ưu tiên, trong đó nêu bật tính chất đa 
chiều của môi trường và sự cần thiết trong việc tính toán đến sự phối hợp 
của các hệ thống để ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ em và 
thanh thiếu niên. 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ 

Đề xuất luật áp dụng cho các lĩnh vực sau: 

a) Thuế dành cho đồ uống có đường
b) Quy định cụ thể về việc tiếp thị thực phẩm nhiều chất béo, đường, muối cho trẻ em
c) Ghi nhãn dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm

Phát triển các hệ thống chặt chẽ để giám sát và thực thi 

Cải thiện chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm 

Xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức và hướng dẫn thực hiện về quản lý dinh dưỡng 

Tăng cường đào tạo cho các chuyên gia y tế về tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em 

Nâng cao kiến thức cho phụ nữ có thai liên quan đến thừa cân béo phì và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, 
trẻ nhỏ 

Hỗ trợ theo dõi và tư vấn kiến thức về dinh dưỡng và phát triển của trẻ em cho gia đình, bao gồm cả 
hướng dẫn đo cân nặng và chiều cao 

Xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường toàn diện bao gồm: 

a) Các tiêu chuẩn và giám sát hoạt động thể chất trong trường học và yêu cầu về cơ sở hạ tầng cần
được cải thiện trong trường học

b) Tiêu chuẩn về thực phẩm sẵn có trong/xung quanh nhà trẻ và trường học
c) Hạn chế quảng cáo thực phẩm không lành mạnh trong/xung quanh trường học
d) Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em trong trường học thông qua việc hướng dẫn kỹ năng lựa

chọn thực phẩm lành mạnh và thực phẩm vào chương trình giảng dạy

Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em trong trường học thông qua việc hướng dẫn kỹ năng lựa 
chọn thực phẩm lành mạnh và thực phẩm vào chương trình giảng dạy 

Phát triển hệ thống phân phối thực phẩm toàn diện, tập trung vào mạng lưới chợ địa phương để 
cải thiện khả năng tiếp cận, tính sẵn có và khả năng chi trả của thực phẩm lành mạnh cho tất cả 
mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. 

Đảm bảo cung cấp thực phẩm lành mạnh và đủ dinh dưỡng, đặc biệt là trong trường hợp khẩn 

cấp thông qua các chương trình bảo trợ xã hội 

Khuyến nghị 
chung 

Hoàn thiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2040 bao gồm các mục tiêu, chỉ số về thừa cân, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thừa cân và béo phì, hậu quả và các yếu tố nguy cơ của nó, ví 
dụ như chế độ ăn uống không lành mạnh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo và nước ngọt 
có ga. 

Tăng cường giáo dục và truyền thông về dinh dưỡng để cải thiện hành vi ăn uống của người 
tiêu dùng, người chăm sóc và trẻ em, đồng thời tạo ra nhu cầu về chế độ ăn uống lành mạnh 
và các lựa chọn thực phẩm 

Tăng cường giám sát, thu thập số liệu và báo cáo tình hình thừa cân, béo phì thông qua giám 
sát dinh dưỡng hàng năm, điều tra định kỳ và nghiên cứu khoa học 

Tăng cường hợp tác giữa các bộ ban ngành và quan hệ đối tác với các tổ chức tư nhân 
trong việc kiểm soát thừa cân và béo phì 
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