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SỞ Y TẾ
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

/KH-SYT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Thực hiện công văn số 40/VP-KTTC của Văn Phòng Đoàn ĐBQH, HĐND
và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 1384/KH-BYT, ngày
14/12/2018 của Bộ Y tế. Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai như sau.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản phẩm,
đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất
xứ... nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị
thuốc y học cổ truyền nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm đúng theo các quy định của pháp luật.
- Qua kiểm tra phân tích đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các cơ
sở sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,
dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao
hiệu lực quản lý nhà nước.
2. Yêu cầu:
- Đoàn kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình và thủ tục kiểm tra theo quy
định.
- Thực hiện tốt sự phân công, phân cấp, tiến hành kiểm tra có trọng tâm
trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý.
II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Đối tượng kiểm tra:
Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung kiểm tra:
Việc chấp hành các tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản phẩm, đăng ký kinh
doanh, điều kiện kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ...
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai
Sở Y tế lập kế hoạch kiểm tra trên địa bàn.
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2. Thành lập Đoàn kiểm tra
Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tham mưu Giám đốc Sở Y tế
ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra với thành phầm gồm:
- Lãnh đạo Sở Y tế

01 người

- Thanh tra Sở Y tế

02 người

- Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

01 người

- Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế

01 người

- Phòng Quản lý hành nghề Sở Y tế

01 người

- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm

01 người

- Phòng PA 83 – Công An tỉnh

01 người

- Sở Công thương

01 người

- Cục Quản lý thị trường tỉnh.

01 người

- Đài phát thanh & Truyền hình

01 người

- Tài xế

01 người

Lưu ý: Kế hoạch này thay cho thư mời, ngày giờ cụ thể do Trưởng đoàn
quyết định
3. Phân công, tổ chức kiểm tra
3.1. Thanh tra Sở Y tế
- Thanh tra Sở là đầu mối cho mọi hoạt động của Đoàn kiểm tra chủ động
lên kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính pháp lý trong
công tác xử lý vi phạm hành chính.
- Xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở có vi phạm các quy định
về hành nghề trong lĩnh vực y tế.
- Tổng hợp số liệu, ý kiến nhận xét của các thành viên Đoàn kiểm tra để
có báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.
3.2. Phòng Nghiệp vụ Y, Dược, Quản lý hành nghề Sở Y tế
Kiểm tra các quy định có liên quan đến tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản
phẩm, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, hóa đơn chứng từ...
3.3. Cục Quản lý thị trường
Phối hợp với Đoàn tiến hành kiểm tra các quy định liên quan nguồn gốc
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
3.4. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm -Mỹ phẩm
Tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức
năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền … khi có nghi ngờ về chất lượng
3.5. Đài phát thanh & Truyền hình
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Đưa tin, ảnh về hoạt động của Đoàn kiểm tra
3.6. Phòng Y tế huyện, thành phố và Phòng PA 83 – Công An tỉnh
Phối hợp Đoàn kiểm tra.
4. Các căn cứ để tiến hành kiểm tra và xử lý :
- Luật Dược số 105/2016/QH13, ngày 06/4/2016;
- Luật Khám chữa bệnh năm 2009;

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành
chính.
- 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 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn
hàng hóa.
- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Bộ Y tế về xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính phủ sữa đổi, bổ
sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc pham vi quản lý
nhà nước của Bộ Y tế;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về
điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành
của Bộ Y tế;
- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh
vực gia dụng và y tế;
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- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy
định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;
- Các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp quy khác có liên quan.
5. Dự trù kinh phí cho Đoàn kiểm tra
Kinh phí phục vụ công tác thanh, kiểm tra thực hiện theo thông tư số
153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp
tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt
động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Bước 1: Thanh tra Sở lập kế hoạch và dự kiến nhân sự cho Đoàn kiểm tra.
Bước 2: Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc Sở
ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.
Thời gian thực hiện: từ ngày 12/02/2019 đến 16/02/2019.
Bước 3: họp triển khai kế hoạch và tiến hành kiểm tra.
Thời gian thực hiện: từ ngày 18/2/2019 đến ngày 29/3/2019.
Bước 4: Xử lý các cơ sở vi phạm.
Bước 5: Thống kê, tổng hợp kết quả, lập báo cáo, tổ chức tổng kết rút kinh
nghiệm.
Trên đây là kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Thanh tra Bộ;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc SYT (b/c);
- Sở Công thương;
- Cục QLTT tỉnh;
- Cục Hải quan (thường tực BCĐ 389/TN);
- Công An tỉnh (Phòng PA 83);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Các Phòng Chức năng thuộc SYT (t/h);
- Phòng Y tế huyện, thành phố (t/h);
- Lưu: VP-TTr.
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