PHỤ LỤC 1
Bảng câu hỏi thu thập mẫu thực phẩm tại các chợ thực phẩm không chính thức
Mục đích của bảng câu hỏi này là xác định các loại thực phẩm được mua nhiều
nhất được chế biến bằng chất béo hoặc dầu ăn trong các chợ thực phẩm không
chính thức. Bảng hỏi này nhằm mục đích hoàn thiện Bảng số 3 của Giao thức lấy
mẫu thực phẩm và xác định các mặt hàng thực phẩm cho cột “mặt hàng / nhãn
hiệu” cho ba loại thực phẩm được chọn cho chợ thực phẩm không chính thức.
Hướng dẫn
Bắt đầu tại ví trí giữa chợ thực phẩm không chính thức. Xác định hoặc ước chừng
vị trí trung tâm bằng bản đồ. Hoàn thành Danh sách kiểm tra đủ điều kiện thông
qua việc quan sát các nhà cung cấp và hoàn thành bảng hỏi với ít nhất 5 nhà cung
cấp đủ điều kiện, bắt đầu từ vị trí trung tâm của chợ và tiến hành theo chiều kim
đồng hồ từ nhà cung cấp này đến nhà cung cấp khác.
Nhà cung cấp đủ điều kiện
• Xe đẩy, quầy hàng, nhà hàng hoặc tiệm bánh cố định nằm trong chợ không chính
thức được chọn; VÀ
• Bán một hoặc nhiều loại thực phẩm từ 3 loại thực phẩm trong đánh giá.
Ngày:

Giờ:

Tên người thu thập thông tin:
Quận/Phường:
Thành phố:
Khu phố:
Nơi lấy mẫu (Tên và địa chỉ chợ):

Danh sách kiểm tra đủ điều kiện
Hoàn thành danh sách kiểm tra đủ điều kiện dưới đây thông qua việc quan sát
từng nhà cung cấp.
1. Những

a.

loại sản phẩm nào đang được bày bán?

Thực phẩm (công nghiệp hoặc tự nấu) => đạt điều kiện, chuyển sang câu hỏi
tiếp theo
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b. Chỉ

trái cây => không đạt điều kiện, chuyển sang nhà cung cấp tiếp theo

c. Chỉ

đồ uống => không đạt điều kiện, chuyển sang nhà cung cấp tiếp theo

d. Chỉ

những sản phẩm không phải thực phẩm => không đạt điều kiện, chuyển
sang nhà cung cấp tiếp theo

2. Những

loại thực phẩm nào đang được bày bán?

a. Đồ

nướng => đạt điều kiện nếu được bao gồm trong đánh giá

b. Đồ

chiên => đạt điều kiện nếu được bao gồm trong đánh giá

c. Đồ

ngọt, kẹo, các món tráng miệng => đạt điều kiện nếu được bao gồm trong
đánh giá

d. Các

thực phẩm khác được chế biến sẵn có hoặc chứa chất béo hoặc dầu ăn
=> đạt điều kiện nếu được bao gồm trong đánh giá

e. Loại
f.
3. Hỏi

thực phẩm khác bao gồm trong đánh giá => đạt điều kiện

Không phải các mục trên => không đạt điều kiện, chuyển sang nhà cung
cấp tiếp theo
nhà cung cấp nếu họ sẵn sàng trả lời một vài câu hỏi, sử dụng kịch bản sau:

Xin chào, tôi là (tên) đến từ (tên tổ chức). Nhóm của chúng tôi đang thực hiện một
dự án liên quan đến những loại thực phẩm mà anh/chị hiện đang có. Chúng tôi không
liên quan đến bất kỳ cơ quan chức năng nào. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông
tin cá nhân nào của anh chị. Chúng tôi chỉ ghi chép lại một vài thông tin và sẽ có
một vài câu hỏi cho anh/chị trong vòng một phút. Tôi hy vọng anh/chị đồng ý.
a.

Nếu không phản đối, tiếp tục hoàn thành bảng hỏi

b. Nếu

phản đốii, chuyển sang nhà cung cấp đủ điều kiện tiếp theo.

Bảng câu hỏi
Mỗi nhà cung cấp đủ điều kiện cần trả lời các câu hỏi dưới đây. Chỉ trả lời các
câu liên quan đến loại thực phẩm được bao gồm trong đánh giá. Ghi lại các câu
trả lời vào bảng từ 1-4.
1. Đồ

nướng (nếu bao gồm trong đánh giá)
Những mặt hàng thực phẩm nướng mà nhà cung cấp bán? Ví dụ có thể bao gồm
bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng, bánh rán, bánh nướng xốp, bánh ngọt, pizza, bánh
cuộn và các mặt hàng liên quan khác tại cửa hàng. (Xác định thông qua quan sát)

2. Đồ

chiên (nếu bao gồm trong đánh giá)
Những mặt hàng thực phẩm chiên mà nhà cung cấp bán? Ví dụ có thể bao gồm gà
rán, cá chiên, bánh rán và các mặt hàng liên quan khác tại cửa hàng. (Xác định thông
qua quan sát)
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3. Đồ

ngọt/kẹo/các món tráng miệng
Những mặt hàng Đồ ngọt, kẹo, các món tráng miệng mà nhà cung cấp bán? Ví dụ
có thể bao gồm kem, kẹo và các mặt hàng liên quan khác tại cửa hàng (Xác định
thông qua quan sát)

4. Các

loại thực phẩm khác chứa chất béo và dầu ăn (nếu bao gồm trong đánh giá)
Những loại thực phẩm được chuẩn bị với hoặc chứa các chất béo hoặc dầu ăn
mà nhà cung cấp bán? (Xác định thông qua quan sát)

5. Loại

thực phẩm được lựa chọn khác (nếu liên quan)
Nhà cung cấp bán những loại thực phẩm nào? (Xác định thông qua quan sát)

6. Hỏi

nhà cung cấp về số lượng hàng được bán hàng ngày của từng mặt hàng được
xác định, sử dụng kịch bản dưới đây:

Anh/chị có thể vui lòng cho tôi biết: Khoảng bao nhiêu (tên mặt hàng thực phẩm)
được anh/chị bán mỗi ngày?
Đặt câu hỏi này cho từng mặt hàng thực phẩm đủ điều kiện được xác định trước
đó được bán bởi nhà cung cấp. Ghi lại các câu trả lời trong Bảng 1-4, nếu liên
quan.
Cảm ơn nhà cung cấp vì thời gian của họ.
Bảng 1: Đồ nướng (nếu bao gồm trong đánh giá)
Số lượng bán mỗi
ngày

STT Mặt hàng thực phẩm (tên)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Bảng 2. Đồ chiên (nếu bao gồm trong đánh giá)
Số lượng bán mỗi
ngày

STT Mặt hàng thực phẩm (tên)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bảng 3. Đồ ngọt, kẹo, món tráng miệng (nếu bao gồm trong đánh giá)
Số lượng bán mỗi
ngày

STT Mặt hàng thực phẩm (tên)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Bảng 4. Loại thực phẩm được lựa chọn khác (nếu liên quan)
Số lượng bán mỗi
ngày

STT Mặt hàng thực phẩm (tên)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sau khi hoàn thành các bảng trên cho mỗi nhà cung cấp, xem xét từng loại thực phẩm
và trong mỗi loại, xác định 3 mặt hàng thực phẩm phổ biến nhất được bán bởi các
nhà cung cấp. Sử dụng số lượng đơn vị đo lường bán được mỗi ngày làm thước đo
để xác định 3 mặt hàng thực phẩm phổ biến - mặt hàng thực phẩm có số lượng đơn
vị đo lường lớn nhất được bán mỗi ngày nên được chọn làm mặt hàng phổ biến. 3
mặt hàng thực phẩm phổ biến nhất được xác định, đối với từng loại thực phẩm, nên
được nhập vào Bảng 3 của Giao thức lấy mẫu thực phẩm (Khung thu thập mẫu). Các
mặt hàng này sẽ được lấy mẫu theo các bước được nêu trong Giao thức lấy mẫu thực
phẩm.
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