
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP TP. Lạng Sơn, 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:      

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Đội quản lý thị trường số 1; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1510/UBND-KGVX ngày 14/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất 

lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, Ủy ban nhân 

dân thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Giao Đội quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng phương án phòng, chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không 

rõ nguồn gốc và thuốc kém chất lượng; triển khai thực hiện công tác tăng cường 

kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về buôn bán, 

nhập khẩu, vận chuyển, tiêu thụ thuốc giả. 

2. Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1, Văn phòng HĐND-

UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao: 

a) Tập trung điều tra, khám phá và xử lý các đường dây, các cơ sở buôn 

bán thuốc giả. Kiểm tra và kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán qua 

các loại thuốc giả, thuốc nhập lậu; không để thuốc giả, thuốc nhập xâm nhập vào 

hệ thống lưu thông phân phối và sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố.  

c) Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trong việc thực hiện 

các quy định về mua bán phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ; phối hợp xử lý vi 

phạm 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. 

đ) Xử lý nghiêm minh các hành vi vận chuyển, tàng trữ và buôn bán thuốc 

giả, thuốc kém chất lượng. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố 
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a) Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch 

thường xuyên về kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc. 

b) 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. 

c) Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các phường, xã tổ 

chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ 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 báo các dấu hiệu nghi ngờ về 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.  

d) Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng , 

chống thuốc giả để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo và lập kế hoạch cho 

từng thời kỳ. 

4. Giao phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các phường, xã: Tăng cường 

thông tin trên hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường công tác thông tin, giáo dục 

truyền thông cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không được 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 đấu tranh phòng, chống 

thuốc giả, phát hiện và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng về các đối 

tượng và tụ điểm kinh doanh thuốc giả để có biện pháp ngăn chặn kịp thời; 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc sử dụng biện pháp công 

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

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy;     

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UB MTTQ Việt Nam TP; 

và các tổ chức CT-XH TP; 

- C, PCVP;  

- Trang TTĐT TP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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