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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 87/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đức Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại  

và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SYT ngày 08/01/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về 

cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND huyện xây dựng Kế hoạch cao điểm chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 thuộc thẩm quyền ngành Y tế quản lý trên địa bàn huyện với những nội dung 

chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh, huyện và các sở, ngành về công tác 

phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung 

và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nói riêng. Nhằm chủ động đấu tranh, 

phòng, chống kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương 

mại, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức và các thành phần kinh 

tế; góp phần bảo đảm an ninh chính trị - kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện nhà, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và trong thời gian 

chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm và an toàn 

thực phẩm (ATTP). Nhằm đảm bảo cho người bệnh, người tiêu dùng sử dụng thuốc, 

mỹ phẩm, các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và thực phẩm  trong 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm chất lượng, an toàn, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho nhân dân. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức để cán bộ, công chức, viên chức, 

doanh nghiệp và nhân dân thấy rõ tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả đối với nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng. 

2. Yêu cầu: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để doanh nghiệp, 

người kinh doanh, người dân hiểu, thấy rõ tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi 

phạm ATTP, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác.  

- Tập trung triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm 

vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; gắn trách nhiệm của người đứng 

đầu với công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ; giao trách nhiệm 
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cụ thể cho các tổ chức, cá nhân đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, 

đánh giá kết quả thực hiện. 

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan phối hợp trao đổi thông tin, hiệp đồng 

với các lực lượng chức năng, các địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu công 

tác chỉ đạo, tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn 

chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đặc biệt các mặt 

hàng liên quan phòng, chống dịch Covid-19, các mặt hàng thuốc, mỹ phẩm, rượu, 

bia, thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và 

trong thời gian gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Các phòng, ngành, các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc: 

Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các Bộ, 

ngành, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; của UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, cụ thể: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015, của 

Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn 

các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 11/KH-BCĐ389 ngày 

08/8/2018 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, 

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

nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc y học cổ 

truyền; Văn bản số 4555/UBND-KT ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về về thực hiện 

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ 

đạo của Bộ Y tế; của BCĐ389 tỉnh, của Sở Y tế, UBND huyện về đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các 

văn bản chỉ đạo liên quan kinh doanh nhóm mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động: 

Phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra Sở, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ 

phẩm và Thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, các đối tượng kinh doanh (thuốc chữa bệnh, 

mỹ phẩm, thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý, phụ gia thực phẩm, vật tư y tế,…) 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia tiếp tay cho các đối 

tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

hàng không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại; đặc biệt là các mặt hàng 

dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu như mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh, thực 

phẩm, hàng đóng bao gói sẵn, rượu, bia, … nhóm các mặt hàng dùng trong phòng, 

chống dịch nói chung và phòng chống dịch Covid- 19 nói riêng.  

3. Công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh trọng điểm: 
Dự báo tình hình, nắm bắt, xử lý thông tin, kiểm soát địa bàn và đối tượng để 

có phương án đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển 

hàng hóa trái phép, hàng giả. Chú ý địa bàn trọng điểm và nhóm các mặt hàng sau:  
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Địa bàn cần quan tâm: Thị Trấn, Tùng Ảnh, Lâm Trung Thủy…và các chợ. 

- Nhóm mặt hàng: 

+ Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư y tế đặc biệt là nhóm các mặt hàng phục vụ 

công tác phòng chống dịch nói chung và  phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng. 

+ Mặt hàng thuốc ngoài luồng, ngoài danh mục, thuốc không được phép lưu 

hành, dược phẩm, mỹ phẩm, ... 

+ Nhóm mặt hàng thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý, thực phẩm 

chức năng; các loại phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu 

thực phẩm,…  

- Thời gian: Chú trọng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sử và mùa Lễ 

hội Xuân 2021; trong thời gian gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

4.1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra: 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo: Các nhóm mặt hàng nêu 

tại mục 3 phần II Kế hoạch này trên địa bàn huyện. 

4.2. Nội dung thanh tra, kiểm tra: 

4.2.1. Cơ sở pháp lý làm căn cứ thanh tra, kiểm tra: 

- Luật Thanh tra năm 2010; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012; 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 01/7/2008; 

- Luật Dược ngày 06/4/2016 

Các Luật có liên quan; các Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành các Luật nói trên. 

4.2.2. Nộ dung thanh tra, kiểm tra: 

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép hành nghề, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các giấy tờ khác có liên quan theo quy 

định của pháp luật thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có liên quan. 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa: Hóa đơn, chứng từ, sổ sách,... 

- Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá đã được niêm yết (đối với các 

mặt hàng thuộc thẩm quyền ngành Y tế quản lý) kết hợp đối chiếu hóa đơn, chứng 

từ có liên quan. 

- Kiểm tra về nhãn hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa. 

- Kiểm tra các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, chất lượng sản 

phẩm, ATTP,… 

- Việc thực hiện các quy định về kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người. 

- Kiểm tra quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. 

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo, tài liệu quảng cáo. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác trong hoạt động thương mại theo 

quy định của pháp luật. 

- Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.  

- Lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng theo quy định khi cần thiết. 



4 

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Y tế huyện 

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; Phối hợp với 

Phòng Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp – PTNT, Trung tâm Y tế; các 

phòng ngành liên quan chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng 

như Công an, Quản lý thị trường và UBND các xã, thị trấn xử lý và xóa bỏ các tụ 

điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chú trọng các cơ 

sở kinh doanh mỹ phẩm, các nhà thuốc, quầy bán thuốc tân dược, đông dược, trang 

thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm các mặt hàng 

phòng chống dịch bệnh Covid-19; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kể cả 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm vi chất dinh dưỡng theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần kiểm soát tốt chất 

lượng hàng hóa, hỗ trợ các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Rà soát công tác quản lý, phối hợp chỉ đạo các Trạm Y tế tuyên truyền vận 

động, hướng dẫn việc cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký lưu hành, cấp 

giấy phép liên quan lĩnh vực ATTP; dược ngoài công lập và tủ thuốc trạm y tế; vật 

tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

đúng quy định pháp luật. 

- Là cơ quan Thường trực về ATTP: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, 

các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn 

toàn huyện; Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện bảo đảm ATTP tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chú ý các mặt hàng thực phẩm chức năng, thực 

phẩm vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, hương liệu chế biến thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống..; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm; quản lý, giám sát chặt 

chẽ về ATTP trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

- Duy trì thực hiện Đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin từ người 

dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện: 

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện 

các quy định của pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả, chú trọng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, của ngành; 

đăng tải kịp thời các gương người tốt, việc tốt và phản ánh kịp thời các trường hợp 

vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, vận động người dân không kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm ATTP, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả. 

4. Chi Nhánh Dược phẩm huyện 

- Tăng cường trong công tác cung ứng đảm bảo các loại thuốc, mỹ phẩm được 

sản xuất, tồn trữ và lưu thông trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.   

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm về công tác lấy mẫu 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và kiểm nghiệm mẫu theo đúng quy định, thường xuyên 

cập nhật các mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo 
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quy định và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thu hồi theo quy định của 

pháp luật. 

5. Các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp& PTNT, Tư pháp và các 

cơ quan đơn vị có liên quan:  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn chủ động phối hợp, trao đổi thông tin 

thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. Phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng 

cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại đặc biệt 

là các mặt hàng liên quan phòng chống dịch nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói 

riêng; các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa 

Lễ hội Xuân 2021; xử lý (hoặc kiến nghị xử lý) nghiêm minh các tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh cho UBND huyện qua Đường dây nóng các 

hành vi vi phạm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các đoàn kiểm tra: 

- Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 

+ Căn cứ Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác Y tế năm 2021 đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 và Kế hoạch này, làm đầu 

mối tham mưu phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, 

thị trấn để tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát tại các 

cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra đã nêu tại tiểu mục 4.1, mục 4 (phần II) Kế hoạch 

này.  

+ Tham mưu văn bản đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn 

thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm trên địa bàn địa phương quản lý. 

- Giao Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành 

ATVSTP huyện) căn cứ Kế hoạch kiểm tra, giám sát ATTP năm 2021 đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 và Kế hoạch này phối hợp 

tổ chức thực hiện theo quy định. 
  2. Thủ trưởng các phòng, ngành đơn vị liên quan: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch này chủ động, phối hợp 

triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ, lĩnh 

vực, phạm vi được giao. 

3. Xử lý vi phạm:  

3.1. Đối với các trường hợp vi phạm đã được xác định: 

Xử lý kịp thời, đúng pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm 

bảo chất lượng đặc biệt là các mặt hàng liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh 

nói chung và phòng chống dịch Covid-19 nói riêng; nhóm các mặt hàng được sử 

dụng nhiều trọng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, hàng hóa 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá hạn sử dụng, hàng giả,… lưu thông trên thị 

trường. 

3.2. Căn cứ để xử lý vi phạm:  

3.2.1. Các Luật có liên quan: Đã nêu tại tiết 4.2.1, tiểu mục 4.2, mục 4 (Phần 

II) Kế hoạch này. 
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3.2.2. Các Nghị định có liên quan: 

- Nghị định 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;  

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, bán buôn hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm 

hàng hóa;  

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;  

- Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

và quảng cáo;  

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Các quy định khác về xử lý vi phạm hành chính có liên quan. 

4. Chế độ thông tin báo cáo:  

Các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn, Trạm Y tế gửi báo cáo 

tổng kết quá trình thực hiện về UBND (qua Trung tâm Y tế huyện) bằng văn bản và 

địa chỉ gmail: khoaattpclsd@gmail.com trước ngày 6/3/2021 để tổng hợp, báo cáo 

các cấp theo quy định. 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện làm đầu mối, phối hợp phòng Kinh tế – Hạ 

tầng, phòng Nông nghiệp – PTNT huyện và các phòng, ngành đơn vị liên quan theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo và các cấp theo quy 

định trước ngày 13/3/2021. 

Trên đây là Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của UBND 

huyện, yêu cầu các phòng, ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐLNVSATTP tỉnh; 

- Sở Y tế, Chi cục ATVSTP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ, ĐKT ATTP huyện; 

- Phòng Y tế, TTYT huyện; 

- Phòng: KT-HT; NN&PTNT huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- UBND, Trạm y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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