
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1064/SYT-TTr Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2018 
V/v 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. 

 
Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện sự chỉ đạo tại Công văn số 11931/QLD-TTra ngày 27/6/2018 
của Cục Quản lý Dược 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.  

 Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn 
tỉnh và để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 
định của pháp luật. Sở Y tế đề nghị Văn phòng UBND - HĐND các huyện, 
thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn về việc thực hiện 
quy chế chuyên môn về dược, mỹ phẩm; chú trọng kiểm tra việc mua bán thuốc, 
mỹ phẩm có hóa đơn chứng từ hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thông tin 
sản phẩm (tên sản phẩm, dạng bào chế, số đăng ký, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, 
số lô, hạn dùng...). Định kỳ hàng quý gửi báo cáo gửi về Thanh tra Sở Y tế 
trước ngày 30 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Cục Quản lý Dược - Bộ 
Y tế. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan báo cáo Sở Y tế để kịp thời được hướng dẫn, giải quyết. 

 
Nơi nhận:  
 - Như trên; 
 - Giám đốc SYT; 
 - Lưu: VT, TTr(HVT).  

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

  Phan Lạc Hoài Thanh 
 
 



 


		2018-07-16T10:42:23+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soytelangson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




