
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-TTr Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ  

 

 
 

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

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

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 

Thực hiện Công văn số 2198/BYT-TTrB, ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ; Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

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

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 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, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y 

học cổ truyền. 

Tham mưu với UBND huyện, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức 

năng và cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo, hướng 

dẫn nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận 

thương mại đối với nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 

dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Cập nhật danh sách các tổ chức, cá 

nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.  

Tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 

Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động kiểm 

nghiệm; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh giám sát chất lượng 

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

truyền trên địa bàn tỉnh. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và các đơn 

vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền về thông tin liên quan đến hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại đối với 

nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị 
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thuốc y học cổ truyền. Cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm trên  

các phương tiện thông tin đại chúng, website của Sở Y tế để người dân biết.  

4. Thanh tra Sở:  

 Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y- Dược và các cơ quan chức năng 

tăng cường kiểm tra 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, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ trên địa bàn 

tỉnh. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế 

và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, đề nghị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và 

những khó khăn, vướng mắc gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cục Quản lý thị trường tỉnh (p/h); 

- Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Y- Dược; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở;  

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTr (VVT). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Phan Lạc Hoài Thanh 

 


		2022-05-09T15:39:48+0700


		2022-05-09T16:39:56+0700


		2022-05-09T16:39:56+0700


		2022-05-09T16:39:56+0700




