
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

Số:         /SYT-NVD 

V/v tăng cường công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

                    Kính gửi: 

                                  - Thanh tra Sở; Phòng Nghiệp vụ Dược; 

   -  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

   -  Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

   - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm; 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 7611/BYT-TTrB 

ngày 27/12/2019 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện một 

số nội dung công việc sau: 

1.Tập trung rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, 

chứng nhận chất lượng đối với các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, 

dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật, các kiến thức, kỹ năng về nhận biết, đấu tranh với các hành vi vi phạm 

trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không 

rõ nguồn gốc xuất xứ; khuyến  khích các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng  thuộc nhóm  thực phẩm, 

thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm. 

3. Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng Công an, 

Quản lý thị trường, Hải quan, Sở Nông nghiệp và PTNT, tăng  cường công tác 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu,... 

Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở có dấu hiệu về hoạt động buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, 

hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của 



pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm, công khai kết quả trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế theo quy định ./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- BCĐ 389 tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở: Công thương, NN và PTNT  (để phối hợp); 

- Công an tỉnh, Cục Hải quan QB 

- UBND huyện, thị xã , thành phố (để p/h chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang điện tử Sở Y tế;    

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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