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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-SYT Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

 dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 
 

Căn cứ Văn bản số 7611/ BYT-TTrB ngày 27/12/2019 của Bộ Y tế  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; Văn bản số 5213/VP-KHTH 

ngày 23/12/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế 

hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 139/KH-

BCĐ389 ngày 07/11/2019 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, từ nay đến hết quý I 

năm 2020 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 

lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các 

hành vi gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền lợi của các nhà sản 

xuất và người tiêu dùng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

Tăng cường quản lý, kiểm soát các loại hàng hóa thuộc lĩnh vực y quản lý  

đặc biệt là nhóm hàng hóa: thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược 

phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của cán bộ công chức, viên chức trong ngành và các tổ chức, cá nhân kinh doanh  

thực hiện các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. 

2. Yêu cầu 

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức 

năng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm 

bảo có trọng tâm, trọng điểm. Hành vi vi phạm của đối tượng phải được kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Nghiêm cấm các hành vi tùy tiện kiểm tra, kiểm soát hoặc có hành vi cố 

tình gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp; xử lý nghiêm các 

hành vi bao che, tiếp tay, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ 

của cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng chống buôn lậu. 
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Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục nâng 

cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc lựa chọn, sử dụng 

hàng hóa và thực hiện các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế 

hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh như: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trong tình hình mới (Nghị quyết số 41/NQ-CP); Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 24/01/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016- 2021; Kế hoạch 

số 108/KH-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả hàng kém 

chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền và một số văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực 

hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trong đó tập trung vào các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, 

dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, dược phẩm, dược liệu và các loại hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết để đảm 

bảo an toàn cho người tiêu dùng. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản của các cơ quan 

có thẩm quyền, các quy định của pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong 

công tác này; không bảo kê, tiếp tay, chứa chấp hàng lậu, không tiêu dùng hàng 

lậu, hàng giả. 

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân biết những tác hại của 

hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng, 

vệ sinh an toàn thực phẩm; không kinh doanh hàng lậu, không tiếp tay cho các 

đối tượng buôn lậu, không chứa chấp hàng lậu, không tiêu dùng hàng giả, hàng 

nhập lậu. 

Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, bài về hoạt 

động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức 

năng, nhất là các vụ việc vi phạm điển hình; những tổ chức, cá nhân chấp hành 

tốt chính sách pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. 
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3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các loại hàng hóa 

là thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thanh tra đột xuất khi 

có chỉ đạo của cấp trên hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành nghề, 

kinh doanh các loại hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế quản lý. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, 

kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán về việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh 

dịch vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm 

trên địa bàn. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dược phẩm, dược liệu, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết quý I năm 2020. 

2. Triển khai thực hiện 

2.1. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế 

 Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo triển khai, ban hành đầy đủ, kịp 

thời văn bản chỉ đạo, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát chất 

lượng, triển khai công tác đấu tranh, phòng chống, phát hiện, điều tra, xác minh 

và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong lĩnh vực y tế. 

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, dược phẩm, mỹ 

phẩm theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất khi có chỉ 

đạo của cấp trên và khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tập trung vào thanh, 

kiểm tra các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và 

vị thuốc y học cổ truyền.  

2.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm   

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời thanh tra, kiểm tra đột 

xuất khi có chỉ đạo của cấp trên và khi có dấu hiệu vi phạm. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát chất lượng, hỗ 

trợ phát hiện, điều tra, giám định hàng hóa tang vật, xử lý vi phạm. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, tuyên truyền về sử dụng 

an toàn và chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh 

thực phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo quản thực phẩm và không 

sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm. 
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2.3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dược phẩm, dược liệu, vị thuốc 

y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Hỗ trợ các cơ quan quản lý 

nhà nước phát hiện, giám định chất lượng hàng hóa, tang vật là dược phẩm, 

dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 

2.4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của hàng giả, hàng 

kém chất lượng, hàng lậu để không tiếp tay cho kẻ xấu; đồng thời nâng cao nhận 

thức của người dân nhận biết trong quá trình sử dụng các mặt hàng là mỹ phẩm, 

thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; khuyến 

khích các cá nhân, tổ chức chủ động, tích cực tố giác các hành vi buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xứ. 

2.5. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Căn cứ vào kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của đơn vị, chủ động 

xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện hoạt động về công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả hàng kém 

chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền và chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ 

trách.  

3. Chế độ báo cáo 

- Nội dung báo cáo: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phụ trách. 

- Thời gian báo cáo: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi báo cáo kết quả 

về Sở Y tế (Thanh tra Sở) trước ngày 10/3/2020. 

- Giao cho Thanh tra Sở Y tế theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo Sở, đôn 

đốc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả gửi cấp trên theo quy định./.  

 

  Nơi nhận:  
- Bộ Y tế (Thanh tra Bộ); 

- UBND tỉnh; 
- Thường trực BCĐ 389 tỉnh;          
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;     
- Lưu: VT, TTr(HVT).   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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