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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 phối hợp trong 

công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả trong 

lĩnh vực Y tế 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2018 

 Kính gửi:  
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 
- Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm;  

- Phòng Y tế huyện / thành phố. 
  

Thực hiện văn bản số 2106/BYT-KH-TC ngày 18/4/2018 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế; 

Để chủ động phối hợp triển khai nhằm phòng chống, ngăn chặn hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng kịp thời hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 

13/7/2015 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc phát động cao điểm đấu tranh 

chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, hàng giả là thực phẩm, thực phẩm chức 

năng, dược phẩm, mỹ phẩm. 

2. Tập trung rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, nhập khẩu, hợp quy, 

kiểm tra chất lượng các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, 

mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả. 

3. Phối hợp các cơ quan chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị 

trường,…) tăng cường công tác kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm về buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ như: thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và 
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vị thuốc cổ truyền, … Đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, 

thực phẩm và mỹ phẩm trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. 

4. Tăng cường trao đổi thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng đến 

các lực lượng chức năng, địa bàn liên quan để phối hợp, kịp thời ngăn chặn, xử 

lý.  

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về hàng giả; thông tin 

các vi phạm về thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược 

liệu, ... 

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

(Kèm theo: văn bản số 2106/BYT-KH-TC ngày 18/4/2018 của Bộ Y tế) 

 

Nơi nhận: 
-Như trên (thực hiện); 
-Giám đốc SYT (b/c); 
-UBND huyện, TP; 
-Thanh tra SYT (th/h); 
-Đăng Website Sở Y tế; 
-Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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