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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020. Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ 

chức triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền cho 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; mỗi 

cá nhân công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tuyên truyền cho người 

thân trong gia đình không sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cấm, hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị thực hiện ký cam kết 3 KHÔNG. Bản cam kết lưu 

tại đơn vị để đánh giá kết quả. Cụ thể: 

(1) Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

(2) Không tiếp tay cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

(3) Không để vợ, chồng, con, bố mẹ anh chị em ruột sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Đối với một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

được giao trong công tác quản lý nhà nước: Thanh tra Sở, Chi Cục an toàn Vệ 

sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; ngoài thực hiện các nội dung trên, tổ chức triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các điều kiện, tiêu 

chuẩn, đăng ký chất lượng, chất lượng hàng hóa thực tế đang lưu thông trên thị 

trường để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn những cơ sở sản xuất không 

đáp ứng điều kiện, những lô hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không 

đảm bảo tiêu chuẩn đã đăng ký... được đưa ra lưu thông trên thị trường. Trong 

đó đặc biệt lưu ý các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm tại các 

địa bàn được xác định trọng điểm theo Kế hoạch.  

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về Đấu tranh 

phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 
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- Tăng cường công tác lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng nhóm hàng hóa  

thuộc lĩnh vực y tế quản lý, đặc biệt lưu ý nhóm hàng hóa là dược phẩm, mỹ 

phẩm và thực phẩm. 

3. Chế độ báo cáo, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch  

a) Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung theo Kế 

hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm 

2020 triển khai thực hiện Kế hoạch.  

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện gửi báo cáo về Sở Y tế (qua 

Thanh tra Sở), cụ thể như sau: 

* Nội dung báo cáo: Có Đề cương báo cáo gửi kèm 

- Đánh giá tổng quát về tình hình triển khai thực hiện; 

- Kết quả công tác tuyên truyền, ký cam kết và đánh giá sự chuyển biến 

sau khi được tuyên truyền, ký cam kết;  

- Kết quả kiểm tra, xử lý và chuyển biến sau khi kiểm tra, xử lý;  

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, lộ trình đề ra;  

- Những khó khăn vướng mắc, kiến nghị. 

* Thời gian báo cáo 

- Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 gửi trước ngày 15/6/2020; 

- Báo cáo tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch gửi trước ngày 

15/12/2020; 

- Thông tin nhanh, báo cáo đột xuất các vụ việc điển hình thực hiện theo 

quy định./. 

(Báo cáo gửi về địa chỉ email: thanhtraytelangson@gmail.com). 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực BCĐ 389 tỉnh;  

- GĐ và PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KH-TC, TT(HVT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

  Phan Lạc Hoài Thanh 
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