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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

  
     Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tết Dương ịch và Tết Nguy n đán năm 2021 đang đến gần, nhu cầu ti u 
d ng các m t hàng thực ph m, dược ph m, mỹ ph m và nhu cầu sử dụng các dịch 
vụ y tế sẽ tăng cao. Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tr n thế giới tiếp tục 
diễn biến phức tạp, nguy cơ ây nhiễm Covid-19 từ các nước vào Việt Nam còn rất 
ớn. Song, ở một số đơn vị, địa phương đã xuất hiện tình trạng chủ quan, không 

thực hiện đúng, không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy 
định; một số tổ chức, cá nhân ợi dụng tình hình dịch bệnh và nhu cầu tăng cao của 
thị trường để thực hiện hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực ph m; sản 
xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất ượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất 
xứ; vi phạm quy định về khám chữa bệnh… 

Nhằm thực hiện nghi m các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban 
Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng 
cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thực hiện mục tiêu 
kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe 
nhân dân, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở, các đơn vị chức năng thuộc Sở phối hợp 
với các đơn vị i n quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về y tế, tập trung vào những cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, nhập kh u thực ph m với số ượng ớn, thực ph m được sử 
dụng nhiều trong dịp Tết và mùa Lễ hội, thực ph m nhập kh u có nguy cơ ây 
nhiễm Covid-19; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập kh u các m t hàng thuốc,   
hóa chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; các cơ sở khám chữa bệnh,  
nhất à cơ sở th m mỹ hành nghề quá phạm vi cho phép. Kết hợp àm tốt công tác 
đấu tranh chống buôn ậu, gian ận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 
kém chất ượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

2. Đ c biệt, đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 cần tiếp tục tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống dịch Covid-19 
theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-
19 và Bộ Y tế. Chú trọng phát hiện các trường hợp không khai báo y tế ho c khai 
báo không trung thực, không kịp thời; trốn tránh, không chấp hành biện pháp cách y 
y tế theo hướng dẫn của ngành Y tế; các cơ sở y tế không thực hiện đúng, không 
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát ây nhiễm; không 
đeo kh u trang nơi tập trung đông người và các hành vi vi phạm pháp uật khác 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  
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3. Trường hợp phát hiện vi phạm y u cầu xử ý nghi m theo quy định tại Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong ĩnh vực y tế; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, 
sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền ợi người ti u d ng; Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính về an toàn thực ph m và các Nghị định xử phạt vi phạm hành 
chính khác có liên quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hình sự, đề nghị 
chuyển ngay hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan có th m quyền để xử ý theo quy 
định. Công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm tr n phương tiện thông tin đại chúng 
để cảnh báo cho cộng đồng.  

4. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp àm tốt công tác tuy n truyền, 
phổ biến các quy định của pháp uật, các kiến thức, kỹ năng về bảo đảm ATTP; về 
phòng chống dịch bệnh và các nội dung i n quan thuộc ĩnh vực y tế; khuyến cáo 
người dân tố giác các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xác minh, xử ý theo 
quy định. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Thanh tra 
Bộ và các Vụ/Cục chức năng thuộc Bộ Y tế để được hướng dẫn giải quyết.  

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 
- Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP Bộ (để phối hợp); 
- Các đ/c Lđ TTrB, các Phòng thuộc TTrB; 
- BQLATTP tỉnh/tp: HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh (để t/h);  
- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);  
- Báo sức khỏe đời sống (để đăng tin); 
- Báo Gia đình và Xã hội (để đăng tin); 
- Lưu: TTrB, P1. 

CHÁNH THANH TRA BỘ 
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Nguyễn Mạnh Cường 
 

 


