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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /KH-SYT 

 

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2019 

                                                     KẾ HOẠCH 

Công tác đấu tranh chống buôn lậu,  

gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.  

 

 Căn cứ Kế hoạch số 15/KH- BCĐ389 ngày 14/3/2019 của Ban chỉ đạo 

389/ĐP,  Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng kế 

hoạch như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Tăng cường kiểm tra dược, dươc liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm, mỹ 

phẩm giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. 

- Thực hiện công tác kiểm tra theo đúng quy định hiện hành.  

- Qua kiểm tra, lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực kiểm tra; đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. 

II. Nội dung, đối tượng, hình thức kiểm tra và thời gian thực hiện: 

1.Nội dung kiểm tra: 

Thực hiện theo kế hoạch: 

- Kế hoạch số 30/KH-SYT, ngày 28/01/2019 của Sở Y tế về kiểm tra hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thuốc và trang thiết bị y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu năm 2019. 

- Kế hoạch số 47/KH-SYT, ngày 4/3/2019 của Sở Y tế về kiểm tra hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

năm 2019. 

- Kế hoạch số 129/KH-BCĐLNATTP, ngày 26/12/2018 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về kiểm tra an toàn thực phẩm 

năm 2019. 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 67/SYT-Ttra ngày 8/01/2019 của Sở Y tế về 

việc tăng cường kiểm tra dược liệu giả kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. 

2. Đối tượng kiểm tra:  

- Cơ sở sản xuất thuốc. 

- Cơ sở kinh doanh Dược: Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc. 

- Cơ sở kinh doanh thuốc Đông Y, thuốc từ dược liệu. 

- Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế. 

ADMIN
Typewriter
08

ADMIN
Typewriter
4



2 

 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

3. Hình thức kiểm tra: Đột xuất. 

4. Thời gian: Năm 2019. 

       III. Tổ chức thực hiện: 

 1. Thanh tra Sở: 

 - Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 - Làm đầu mối nhận báo cáo và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Chủ động lập kế hoạch Thanh tra, 

kiểm tra về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về 

lĩnh vực An toàn thực phẩm. 

 3. Phòng nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược: phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức 

kiểm tra theo Kế hoạch đã ban hành. 

 4. Phòng Y tế huyện, thị, thành phố: Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 

 

Trên đây là Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại  

và hàng giả năm 2019 của Sở Y tế, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

   

Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra Bộ Y tế (báo cáo); 

- BCĐ 389 tỉnh (//); 

- Sở Công thương (//); 

- UBND huyện, TX,TP (ph/h); 

- Các PGĐ Sở; 

- Phòng Y tế, 

TTYT huyện, TX,TP (th/h); 

- Chi cục ATVSTP (//); 

- NVD, NVY,Ttra Sở (//); 

- Đăng Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, Ttra. 
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