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UBND TỈNH AN GIANG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 630 /KH-SYT                              An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH   
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

trong lĩnh vực y tế năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BCD  ngày 25 tháng 02 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang Ban hành chương trình công tác năm 2020 của 

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang và 

Kế hoạch số 1252/KH-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế về công tác 

Thanh tra Y tế năm 2020. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trong lĩnh vực y tế năm 2020 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm ngăn chặn có hiệu quả hành vi buôn bán hàng giả, hàng không đảm 

bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh 

vực y tế như : thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, trang thiết bị, vật tư y tế, chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

Bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhiệm vụ chức năng được giao. 

2. Yêu cầu 

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng tham gia 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra đúng đối 

tượng, có trọng tâm, trọng điểm. Tránh bỏ sót, chồng chéo, lạm quyền, sách nhiễu 

gây phiền hà cho cơ sở. 

Các hành vi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật để kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh và tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của Nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra và công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

II. Nội dung 

1. Đối tượng kiểm tra  

- Khám bệnh, chữa bệnh không phép. 

- Các cơ sơ kinh doanh dược phẩm (vùng biên giới). 

- Các cơ sơ kinh doanh mỹ phẩm (vùng biên giới). 
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- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm do ngành y tế 

quản lý. 

- Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, chế phẩm diệt côn trùng 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

2. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, chế 

phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế với các nội 

dung như sau: 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nguyên liệu sản xuất. 

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa. 

- Kiểm tra việc niêm yết giá. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất và kinh 

doanh thuốc được ban hành kèm theo Quyết định số 7283/QĐ-BYT ngày 

07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành quy trình thanh tra dược. 

- Kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng theo 

Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế Quy định về quản lý 

thực phẩm chức năng và Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 16/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm.  

- Kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo Quyết định số 

4865/QĐ-BYT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy 

trình thanh tra về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế. 

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phương thức tổ chức thanh tra, kiểm tra 

1.1. Tuyến tỉnh: 

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Phòng nghiệp vụ Dược, Trung 

tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện quy chế chuyên môn và việc thực hiện các quy định về quản lý chất 

lượng và về giá của các mặt hàng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và chế phẩm 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế.  

Phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc; 

Quản lý và cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt; mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư 

y tế, hàng giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, bình ổn giá thuốc theo Quyết 
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định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 

06/8/ 2018 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng 

thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền được ban hành theo theo Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19 tháng 

6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Tuyến huyện: 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản 

lý thị trường , Công an, Chi Cục thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng và trang thiết bị y tế, vật tư y tế, chế phẩm diệt côn trùng diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Tập trung kiểm tra các cơ sở không 

phép, người bán thuốc dạo, bán hàng đa cấp, không có bằng cấp chuyên môn..... 

Khi phát hiện cơ sở vi phạm, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và 

trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo 

quy định của pháp luật. 

Kế hoạch kiểm tra của Phòng Y tế phải được UBND huyện phê duyệt. 

2. Thời gian thực hiện 

- Tuyến tỉnh: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và 

kết hợp với Kế hoạch số 101/KH-TTra ngày 02/12/2019 của Thanh tra Sở Y tế về 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt 

theo Quyết định số 3926/QĐ-SYT ngày 04/12/2019 ; Kế hoạch số 90/KH-TTra 

ngày 12/12/2019 về công tác thanh tra y tế năm 2020 đã được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt theo Quyết định số 3999/QĐ-SYT ngày 12/12/2019 và Quyết định số 

1842/QĐ-UBND ngày 06/8/ 2018 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền được ban hành theo Chỉ thị số 17/CT-

TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tuyến huyện: Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây 

dựng kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt và kết hợp với kế hoạch kiểm tra 

năm 2020 tổ chức thực hiện. 

3. Chế độ thông tin báo cáo 

Các Phòng Y tế tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Y tế như sau: 

- Báo cáo hàng tháng gửi về Sở Y tế trước ngày 15 của mỗi tháng. 

- Báo cáo 6 tháng gửi về Sở Y tế trước ngày 15 của tháng 6. 

- Báo cáo năm gửi về Sở Y tế trước ngày 15 của tháng 12. 
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Sở Y tế tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước ngày 18 của tháng. 

IV. Kinh phí 

Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị tham gia và 

kinh phí được trích lại từ tiền xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định 

tại Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính. 

Trên đây là Kế hoạch Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

năm 2020 của Sở Y tế tỉnh An Giang./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Y tế,  

   Vụ Kế Hoạch-Tài chính Bộ Y tế;  

- Các Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Thanh tra Sở Y tế Sóc Trăng (b/c Cụm IV);  

- Lưu: VT, TTra. 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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