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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:           /SYT-TTra 

V/v tăng cường đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng thực phẩm chức năng 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2018  

  

Kính gửi:  
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 3008/ATTP-NĐTP, ngày 25/6/2018 của 

Cục An toàn thực phẩm-  Bộ Y tế, về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thực 

phẩm chức năng; Sở Y tế yêu cầu Chi cục ATVSTP, Phòng Y tế huyện, thị, 

thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn (các nội dung: 

đăng ký bản công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo, điều kiện VSATTP của cơ 

sở sản xuất,…) kết hợp lấy mẫu sản phẩm kiểm nghiệm,…xử lý nghiêm và công 

khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đấu tranh với 

các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 

nhái, hàng kém chất lượng là thực phẩm chức năng; 

2. Chủ động  phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có 

liên quan  xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức 

năng qua các trang mạng xã hội mà chưa đăng ký bản công bố sản phẩm, chưa 

đăng ký nội dung quảng cáo, đồng thời tuyên truyền để người dân không sử 

Administrator
Typewriter
06

Administrator
Typewriter
7



2 
 

dụng sản phẩm này; Tổng hợp báo cáo từ các Phòng Y tế huyện, thị, thành phố 

về Cục An toàn thực phẩm -  Bộ Y tế. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

(Đính kèm văn bản số 3008/ATTP-NĐTP, ngày 25/6/2018 của Cục ATTP Bộ Y 

tế). 

Nơi nhận: 
-Như trên (thực hiện); 
-Cục ATTP, Bộ Y tế (b/c); 
-Sở Thông tin- TT  (ph/h); 
-Giám đốc SYT (b/c); 
-Các PGĐ Sở; 
-Phòng NVY,  
Thanh tra SYT (thực hiện); 
-Đăng Website Sở Y tế; 
-Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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