
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /UBND-VX 

 

 Cao Bằng, ngày           tháng 12 năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản lý, 

kiểm tra chất lượng thuốc, đấu 

tranh chống thuốc giả, thuốc 

 không rõ nguồn gốc 

  

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và 

Công nghệ; Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải 

quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 7173/BYT-QLD ngày 12/12/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống 

thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc (gửi kèm theo trên VNPT iOffice), nhằm 

ngăn chặn và phòng ngừa việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc giả, thuốc kém 

chất lượng, đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn và sức khỏe cho người bệnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh, 

Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa 

học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố  

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2189/KH-BCĐ 389 ĐP 

ngày 16/7/2018 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả tỉnh Cao Bằng1 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, 

yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đẩy mạnh đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng; quán triệt sâu sắc, đề cao trách nhiệm trong đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là nhóm hàng liên quan đến chăm sóc, 

nâng cao sức khỏe con người; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách 

vừa lâu dài, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp 

chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ 

các biện pháp và kiên quyết đấu tranh từng bước đẩy lùi tệ nạn này. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện theo nội 

dung Kế hoạch đã được phê duyệt, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, 

                                           
1 Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm 

hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 
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vận chuyển, tiêu thụ thuốc giả. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 

ĐP điều chỉnh bổ sung các nội dung, nhiệm vụ trong công tác quản lý, kiểm tra 

chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc phù hợp 

với giai đoạn hiện nay. 

Bảo đảm chế độ kinh phí, khen thưởng; bảo đảm các trang thiết bị cần 

thiết trong quá trình thực hiện. 

2. Các ngành: Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

Tập trung điều tra, khám phá và xử lý các đường dây, các cơ sở sản xuất, 

buôn bán thuốc giả. 

Kiểm tra và kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán qua biên giới 

các loại thuốc giả, thuốc nhập lậu, không cho thuốc giả, thuốc nhập lậu lọt qua 

biên giới, cửa khẩu, xâm nhập vào hệ thống lưu thông phân phối và sử dụng 

thuốc trong lãnh thổ Việt Nam. 

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về thực hiện 

các quy định về mua bán phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ; thông báo kịp thời 

cho ngành Y tế, các cơ quan chức năng về các trường hợp buôn bán thuốc không 

có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ, có nghi ngờ về nguồn gốc, chất lượng. 

Chủ động, bố trí lực lượng tham gia với ngành Y tế kiểm tra, kiểm soát thị 

trường và các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc. 

Xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và buôn 

bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng 

3. Sở Y tế 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch thường xuyên về kiểm tra, kiểm soát thị 

trường thuốc. 

Thiết lập và công bố các đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận 

các thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các hành vi sản xuất, buôn 

bán, sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng; kịp 

thời xử lý thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các vụ 

việc vi phạm. 

Phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, tổ chức hệ thống phân phối 

thuốc trên địa bàn đáp ứng yêu cầu cung ứng thuốc cho công tác phòng bệnh, 

chữa bệnh và phù hợp yêu cầu quản lý trong tình hình mới hiện nay. Tiếp tục 

triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng 

thuốc theo Chỉ thị số 23/CT-TTg  ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. 

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tuyên truyền phổ biến 

cho viên chức y tế và Nhân dân về nguy cơ và tác hại của thuốc giả, thuốc không 

rõ nguồn gốc, các biện pháp phòng tránh việc mua bán, sử dụng thuốc giả, thuốc 

không rõ nguồn gốc; chỉ mua thuốc tại các cơ sở dược hợp pháp; kịp thời thông 
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báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, buôn bán thuốc giả tới cơ quan y tế và các 

cơ quan chức năng có liên quan; đồng thời thông báo các vụ việc vi phạm phát 

hiện và các hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tổng hợp tình hình 

thuốc giả trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

4. Sở Thông tin và truyền thông 

Tăng cường công tác thông tin truyền thông cho các tổ chức, cá nhân sản 

xuất kinh doanh tuyệt đối không được sản xuất, kinh doanh thuốc giả; nâng cao 

vai trò và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc chủ động phối hợp 

với các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống thuốc giả, phát 

hiện và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng về các đối tượng, tụ điểm 

sản xuất kinh doanh thuốc giả để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thuốc sử dụng biện pháp công nghệ 

cao, dán tem để chống hàng giả cho sản phẩm. 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Báo Cao Bằng; Đài PTTH Cao Bằng; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; CVNCTH; TTTT; 

- Lưu: VT, VX(TT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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